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EÐL1L03

Eðlisfræði. Valáfangi fyrir F og H brautir

Undanfari: Enginn
Skemmtilegur áfangi í eðlisfræði
Áfanginn er tvíþættur, annars vegar kynnast nemendur eðlisfræðihugtökum og
lögmálum með verklegum æfingum og hins vegar fræðilega. Tilraunir gætu verið
innan ljós- og bylgjufræði (skoða ljósbrot og ljóstvístrun, bylgjuhreyfingar,
hljóðbylgjur, dopplerhrif), segulsviðs (skoða hreyfingu hlaðinna agna í segulsviði þ.e.
búa til Norðurljós), alls kyns tilraunir í aflfræði (rússíbanar, skákast, árekstrar,
hreyfiorka, stöðuorka og afl), margvíslegar tilraunir í raffræði (spenna, straumar,
rafsvið, viðnám og rafafl), varmafræði (bræðsluvarmi, eðlisvarmi, hitaþensla fastra
efna). Fræðilegi hlutinn gæti verið að skoða mismunandi orkumyndir, kostir og gallar
(t.d. vatnsorka/sjávarfallaorka, kjarnorka, vindorka, kolaorka), velta fyrir sér víddum
(við búum í 3 víddum, hvernig er að búa í 2 víddum?), afstæðiskenning Einsteins á
teiknibókarformi. Nemendur munu taka þátt í að útfæra námið eftir eigin óskum.
Námsmat: Áfanginn er próflaus en nemendur framkvæma tilraunir, vinna úr
mælingum og vinna verkefni bæði sjálfstætt og í hópum. Nemendur fá matseinkunn
sem gildir 80% á móti raunmætingu í áfanganum sem gildir 20%.

EFN3K02

Framhaldsáfangi í efnafræði á náttúruvísindabraut

Undanfari: 3. áfangi í efnafræði (EFN3A05). Það má líka taka hann samhliða EFN3A05
Rifjaðir verða upp þeir hlutar fyrsta áfanga (EFN2A05) sem ollu mestum erfiðleikum á 1. ári.
Nemendur fá leiðsögn um hvernig við stöndum að kennslu 1. bekkjar. Aðstoð við kennslu í
1. bekk.

ENS2P03

Yndislestur

Undanfari enginn
Markmið áfangans er að gefa nemendum tækifæri til að lesa fjölbreyttar skáldsögur á
ensku sér til ánægju og yndisauka. Bókalistinn samanstendur til dæmis af:
vísindaskáldsögum, samtímabókmenntum, klassík, spennusögum og
ævintýrabókum. Nemendur velja sér 4 bækur til lestrar af bókalista sem kennari
leggur til og segja kennara síðan frá hverri bók að loknum lestri. Námsmat: Símat.

ENS3O05

Fagorðaforði

Undanfari ENS3A05
Námskeiðið er framhaldsáfangi í fagorðaforða (academic vocabulary) til undirbúnings
fyrir háskólanám. Meginmarkmið námskeiðsins er að fullnægja brýnni þörf nemenda
sem hyggjast leggja stund á bóklegt framhaldsnám þar sem óhjákvæmilega er gerð
krafa um færni til að kljást við sérhæfðan orðaforða viðkomandi faggreina. Unnið
verður með ritrýndar fræðigreinar á tilteknum fræðasviðum svo sem náttúruvísindum,
félagsvísindum og hugvísindum. Farið verður í orðstofna og myndun orða í ensku út
frá t.d. latínu og grísku. Leitað verður fanga í fagtímaritum og ritrýndum faggreinum af
netmiðlum og gagnasöfnum. Nemendur fá tilsögn í heimildaleit fyrir rannsóknarvinnu
á háskólastigi.
Miðað verður við þarfir hópsins hverju sinni þar sem farið verður nánar í orðaforða
sem tengist væntanlegu námssviði nemenda við nám eftir stúdentspróf.
Námsmat: Ekkert lokapróf er í þessum áfanga.

FRA2N03/ FRA2N05

Fjölmiðlar og fjölbreytileiki

Undanfari FRA2N03: FRA1C05
Undanfari FRA2N05: FRA2B05
Í áfanganum er unnið með auglýsingar og fjölmiðla til að efla hæfni í tali og ritun.
Einnig er tekið fyrir þemað „être différent“ (að vera öðruvísi) og m.a. horft á
kvikmynd(ir), lesin skáldsaga og unnin fjölbreytt verkefni í því sambandi. Áfangi fyrir
3. og 4. ár. Áfanginn er 3 feiningar fyrir nemendur á félags- og náttúruvísindabrautum
sem hafa lokið FRA1C05 en 5 feiningar fyrir nemendur á hugvísindabraut sem hafa
lokið FRA2B05. Þeir síðarnefndu sækja einni kennslustund fleiri á viku að jafnaði og
vinna fleiri verkefni. Símat.

HAN1M05

Handmennt

Undanfari HAN1L05
Í áfanganum verður aukið við kunnáttu nemenda í prjónaskap. Nemendur velja sér
verkefni í samvinnu við kennara. Í áfanganum er lögð áhersla á skapandi hugsun í
útfærslu og einnig vönduð og sjálfstæð vinnubrögð. Sérstök áhersla verður lögð á að
nemendur kynnist mismunandi aðferðum til að ná fram ýmsum áhrifum í prjóni, s.s.
með munsturprjóni í einlitt garn og með mörgum litum og kynnast möguleikum
mismunandi grófs og mismunandi unnins garns. Símatsáfangi.

HEI3A05 Heimspeki, framhaldsáfangi
Undanfari SAG2A05 eða félagsvísindaáfangi á 2. þrepi
Kennd eru klassísk rit í heimspeki, s.s. Frelsið eftir J. S. Mill og sambærileg rit.
Kennslan fer fram í samræðuformi - hringborðsumræðum, þar sem æfð er
rökgreining, rökræða, virðing fyrir skoðunum og skapandi hugsun. Nemendur skrifa
stuttar ritgerðir um valin efni og flytja stuttar kynningar um einstaka heimspekinga,
þemu og kenningar. Áfanginn er próflaus en mikið er um verkefni, bæði einstaklingsog hópverkefni.
HJÁ3L03

Hjálparstarf á heimsvísu

(Hægt er að bæta við sérverkefni í formi sjálfboðaliðastarfs hjá hjálparsamtökum og
þá verður áfanginn 5 feiningar).
Undanfari: FÉV1A06 eða sambærilegur áfangi í félagsvísindum á 1. þrepi.
Fjallað er um ólíkar tegundir hjálparstarfs, svo sem þróunarsamvinnu, neyðaraðstoð
og flóttamannaaðstoð. Rætt er um mismunandi leiðir í starfi hjálparsamtaka og dæmi
um verkefni slíkra samtaka. Þá eru nokkur grunnhugtök sem snerta hjálparstarf
skilgreind og skoðuð með gagnrýnum hætti. Mikil áhersla er lögð á að auka skilning á
mismunandi aðstæðum jarðarbúa, útskýra samband ólíkra þátta hvað þær aðstæður
varðar (sbr. orsakir og afleiðingar) og skoða raunhæfar leiðir til úrbóta.
Námsmat: Áfanginn byggir á símati sem felur í sér fjölbreytta verkefnavinnu,
hlutapróf, mætingu og mikla virkni nemenda. Ekkert lokapróf er í áfanganum .
Kennslugögn: Leshefti (selt á skrifstofu skólans), myndefni o.fl.

LÍF2S05 Heilsufræði mannsins
Undanfari Líf 1F04
Í þessum valáfanga í líffræði fyrir félags- og hugsvísindabraut er lögð áhersla á
heilsufræði mannsins. Tekin eru fyrir viðfangsefni eins og efnasamsetning
mannslíkamans, helstu líffærakerfi mannsins, næring og fósturþroski, helstu
smitsjúkdómar og smitvarnir sem og áhrif lífsstílstengdra sjúkdóma og vímuefna á
líkamann.
Helstu efnisþættir eru: Gerð og starfsemi meltingarfæra, öndunarfæra, ónæmiskerfis,
húðar, úrgangslosunarkerfis, taugakerfis og æxlunarkerfis, fósturþroski, efnafræði
lífsins, næring og heilbrigði og lífsstílstengdir sjúkdómar. Lögð er áhersla á að
nemendur öðlist þekkingu á grundvallaratriðum í líkamsstarfsemi mannsins, þroskun
hans og samspili næringar og heilsu með það í huga að hver og einn ber ábyrgð á
eigin heilsufari.
Símatsáfangi.

SAG3P05/03

Þjóðarmorð og voðaverk á 20.-21. öld

Undanfari SAG2A05
Eftir helför nasista gegn gyðingum og fleiri hópum var gjarnan sagt „aldrei aftur“. Það
„loforð“ hefur margoft verið svikið síðan þá. Í þessum áfanga ætlum við að skoða 20.
og 21. öldina og líta á það sem flokkað hefur verið sem þjóðarmorð eða voðaverk og
einnig skoðum við hugtak sem farið var að nota um 1990; þjóðernishreinsanir.
Því miður er af mörgu að taka í áfanga sem þessum. Efnistökin verða þau að með
lestri, áhorfi og verkefnavinnu eiga nemendur að kynna sér þjóðarmorð og voðaverk
sl. öld. Einnig á að skoða refsingar og stríðsglæpadómstóla. Áfanginn er fyrst og
fremst fjarnámsáfangi þar sem fyrirmæli og verkefni, kennsla og nám fer fyrst og
fremst fram á netinu.

SÁL3P05

Framhaldsáfangi í kvikmyndasálfræði

Undanfari SÁL2A05
Greining á sálfræði kvikmynda. Vandlega er farið í kvikmyndir sem taka sérstaklega á
sálfræðilegum þáttum. Ákveðnar myndir eru skoðaðar og nemendur vinna svo
rannsóknarvinnu til að meta sanngildi þeirra sálfræðilegu þátta sem koma fram í
myndinni. Hver verkþáttur tekur tvær vikur, þar sem ein mynd er vandlega greind,
hún tengd við annað efni, myndrænt og texta, s.s. heimildamyndir og fræðirit.
Dæmigerðir efnisþættir eru einstaka geðraskanir, s.s. hugraskanir eins og alzheimer,
persónuleikaraskanir eins og jaðar- og andfélagslegur persónuleiki, lyndisraskanir
eins og þunglyndi og kvíðaraskanir eins og árátta og þráhyggja. Próflaus áfangi með
verkefnaskilum aðra hverja viku.

TÁK1L05 Táknmál
Undanfari enginn
Áfanginn jafngildir 4 táknmálsnámskeiðum, Táknmáli 1, 2 , 3 og 4, í
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra. Þátttakendur byrja á að læra
grunnatriði í samskiptum við heyrnarlausa, æfa einföld samskipti og samskiptareglur.
Byrjað er á að kynna sig, spyrja og svara einföldum spurningum, gefa einföld
fyrirmæli og lýsingu á fötum og athöfnum. Auk þess læra nemendur að segja hvað
klukkan er og stafa stutt nöfn. Þá bætist við orðaforði sem tengist húsnæði og
innanstokksmunum, bæði á heimilinu og í vinnuhúsnæði ásamt því að tala um mat og
drykk, samgöngur, samgöngutæki og staðarheiti og haldið er áfram að æfa tölur frá
1-100. Unnið með orðaforða sem tengist fjölskyldu og athöfnum í daglegu lífi.
Á seinni hluta námskeiðsins læra nemendur að vísa til vegar í flóknara
umhverfi, segja hvað þá langar í og hvar hægt sé að nálgast það. Gert er ráð fyrir að
þeir geti staðsett hluti og staði í táknrýminu og læri að sjá hlutina út frá sjónarhóli
viðmælanda. Nemendur læri að tala með annarri hendi eingöngu og geti komið sér
inn í samræður. Einnig að lýsa holdarfari og fatnaði, gera grein fyrir eðli og stærð

forma í rými og leikið flóknar athafnir með látbragði. Þeir geti notað einföld próform í
tali sínu, geti myndað setningar sem tjá skoðanir og lýsa útliti annarra.
Við orðaforðann bætast tákn yfir mat, fleiri hluti innandyra og í nánasta umhverfi.
Einnig orðaforði til að tala um þarfir, kynþætti, fatnað, útlitslýsingar og fylgihluti.
Í málfræðihluta námskeiðsins læra nemendur raðtölur og um kjarnaskerpingu,
auk þess sem málfræðiatriði eru æfð áfram. Farið er út í flóknari notkun á próformum.
Kennari er heyrnarlaus og kennt verður á táknmáli. Nemendur læra táknmálið af
kennaranum í samtölum, með verkefnum og æfingum. Kennsla verður öll á
sjónrænan hátt og ekki notuð rödd í tímum. Nemendur sitja í U en ekki í
hefðbundnum röðum við kennsluborð þar sem þeir verða að sjá hver framan í annan.
Kennslan byggir mikið á innbyrðis samskiptum nemendanna á táknmáli.

UMH3M04 Umhverfisfræði
Undanfari: LÍF1A05, JAR2A05, EFN2A03 eða sambærilegir áfangar
Áfanginn er valáfangi á náttúruvísindabraut.

a) Inngangur: Landslag, náttúra og umhverfi. Rachel Carson. Hringrásir
náttúrunnar, takmörk jarðar, endimörk vaxtarins. Mannfjölgun, orkuþörf og
auðlindir jarðar.
b) Umhverfissiðfræði, gildi. Sjálfbærnihugtakið. Þrjár undirstöður; samfélag,
náttúra og hagkerfi. Þjónusta náttúrunnar, bein og óbein. Sjálfbærnivísar,
vistspor, kolefnisspor. Dagskrá 21. Helstu þættir í alþjóðlegu samstarfi á sviði
umhverfismála.
c) Áhrif mannsins á jörðina. Mengun lofts, lagar og jarðvegs. Áhrif á vistkerfi,
mögnun í fæðukeðju, ágengar lífverur, útdauði tegunda. Meðferð sorps og
skólps. Ofnýting auðlinda. Samgöngur, neysla og orkunotkun, áhrif þessara
þátta á umhverfi og sjálfbærni. Sjálfbærir lífshættir og áhrif þeirra á efnahag,
náttúru og félagslegt umhverfi.
d) Stóra samhengið: andrúmsloft, loftslag, sjávarstraumar, vistkerfi jarðar.
Tímamörk. Mannréttindi og jafnrétti. Skipting auðlinda, stjórnkerfi.
Fæðuframleiðsla. Framtíðin.
Ábyrgð hvers og eins, ábyrgð samfélags – hvað skiptir máli ? Getum við leyst
aðsteðjandi vandamál? Hvernig leysum við þau?
Skipulag: 3 tímar í viku í kennslustofu, unnið í 4 lotum. Hverri lotu lýkur með
verkefni eða prófi, ýmist einstaklings- eða hópskil. Að auki eru heimsóknir í
stofnanir sem tengast námsefninu utan skólatíma. Unnar skýrslur um heimsóknir.
Námsmat: Símat. Verkefni, próf, skýrslur, þátttaka í umræðum, virkni í tímum
og heimsóknir gilda til lokaeinkunnar.

UPPE3US05 – Uppeldis- og kennslufræði skólastarfs
Undanfari UPP3L05
Uppeldis- og kennslufræði skólastarfs er sérgrein innan uppeldis- og
menntunarfræðinnar. Í skólum fer fram félagslegt uppeldi. Þetta á einnig við um
ýmsar aðrar stofnanir t.d. félagsmiðstöðvar. Skólakerfið getur á stundum reynst
flókið og það tekur breytingum í takt við samfélagið. Þekking á skólakerfinu og
hvernig það kemur til móts við ólíkar þarfir nemenda er forsenda þess að skólastarf
verði farsælt. Bráðgerir nemendur jafnt sem þeir er þurfa meiri stuðning eiga sinn rétt.
Fjölmenningarleg kennsla fær sérstaka umfjöllun í áfanganum. Lestrarkennsla
nemenda er einstaklingsbundin þar sem lestrargeta þeirra er mismunandi við upphaf
skólagöngu. Samspil nemenda og kennara í kennslustofunni getur stundum reynst
flókið. Þar getur komið til kynjamunur, hegðunarvandamál, ýmsir kvíðavaldar, léleg
sjálfsmynd og fleira. Einelti getur þrifist þar sem margir koma saman og því er
nauðsynlegt að þekkja birtingarmynd þess og til hvaða ráða er hægt að grípa.
Sérstaklega verður tekið mið af forvörnum til að sporna gegn einelti en einnig verður
komið inn á fræðilega umfjöllun á áfengis- og fíkniefnamisnotkun nemenda.

Þýs 1L03 – Talmálsáfangi
Undanfari: ÞÝS1A05
Markmið áfangans er að nemendur fái þjálfun í að tala þýsku í ýmsum venjulegum
aðstæðum í daglegu lífi. Bein þjálfun í einföldum samræðum fer fram þar ákveðinn
orðaforði og tjáskipti eru æfð. Horft er og hlustað á myndefni sem fjallar um slíkar
aðstæður til dæmis þýska framhaldsmyndaþætti. Nemendur fá tilsögn og aðstoð eftir
þörfum við að setja mál sitt fram á réttan hátt bæði með tilliti til orðaforða og málfræði
en áherslan liggur þó alltaf á talmálinu. Nemendur æfa sig í að tala hverjir við aðra
og við kennara og gestir sem hafa þýsku að móðurmáli líta inn í kennslustundir,
kynna sig og rabba við nemendur.
Námsmat: Símat sem felst í reglulegum munnlegum æfingum yfir önnina og
nokkrum könnunum á því hvort og hvernig nemendur hafa tileinka sér þann
orðaforða sem miðað er við að þeir hafi á valdi sínu að áfanganum loknum. Sérstök
vinnueinkunn verður hluti af lokanámsmati og verður hún gefin fyrir mætingu í
kennslustundir og almenna þátttöku í vinnunni.

