
Menntaskólinn við Sund

Valvika 18. janúar – 25. janúar 2023

Náttúrufræðibraut – líffræði-
og efnafræðilína

Nemendur sem hófu nám skólaárið 2022-2023



1. Námsár ´06

• Nemendur á LE- línu velja Aðra sérhæfingu og einn framhaldsáfanga í íslensku. 

• Til þess að eiga möguleika á því að ljúka námi á þremur árum við skólann þurfa flestir 
nemendur sem hófu nám í MS í haust að ljúka að minnsta kosti 12 bóklegum 
áföngum, 3 krossgötuáföngum og 3 íþróttaáföngum á þessu skólaári.

• Á næsta skólaári að ljúka 13 bóklegum (geta verið listgreinar) og 3 íþróttaáföngum.

• Lokadagur vals er fimmtudagurinn 26. janúar, þá áttu í síðasta lagi að hafa 
fyllt út valblaðið sem þér berst sem vefslóð í tölvupósti frá 
dogga@msund.is.

mailto:msund@msund.is


Líffræði og efnafræði lína
LE - lína



Líffræði og efnafræði lína
LE - lína

Valið í janúar 2022



Líffræði - efnafræðilína
LE – lína (´06)

Skylduáfangar skólaárið 2022 – 2023 

ÍSLE3HB05

Höfuðverk íslenskra 

bókmennta

ENSKA3AE05

Akademísk enska

ENSKA3NÁ05

Akademísk enska fyrir 

náttúrufræðibraut

FRAN1MÁ05/

ÞÝSK1MÁ05

Miðstig, málfræði og 

málnotkun

FRAN1FR05/

ÞÝSK1FR05

Framhaldssktig í málfræði 

og málnotkun

SAGA2MÍ05 

Mannkyns-og íslandssaga 

eða FÉLA2ES05

Félagsfræði: einstaklingur 

og samfélag.

LÍFF2NH05 

Næring og hreyfing

LÍFF2BL05 

Boðskipti lífvera

ATH: Verið er að 

endurskipuleggja nám í líffræði 

og líklegt er að áfangaheitum og 

innhaldi verði breytt – en áfangar 

í líffræði verða tveir.

EFNA2EO05 

Efnahvörf og orka

EFNA3EJ05

Efnahvörf og jafnvægi

EÐLI2AF05 

Aflfræði

STÆR2FG05

Fallagreining

og

STÆR3MD05 

Markgildi og diffrun

Íþróttir (3 áfangar)



Líffræði - efnafræðilína
LE – lína (´06)

• Nemendur velja einn 
framhaldsáfanga í íslensku

Veldu einn framhaldsáfanga í íslensku

ÍSLE3SB05

Samtímabókmenntir

ÍSLE3MS05

Mál og samfélag

ÍSLE3TS05

Tjáning og samskipti

Veldu einn framhaldsáfanga í íslensku til vara

ÍSLE3SB05

Samtímabókmenntir

ÍSLE3MS05

Mál og samfélag

ÍSLE3TS05

Tjáning og samskipti



Náttúrufræðibraut 
LE - lína (´06)

Önnur sérhæfing:

• Samanstendur af þremur áföngum 

• Áfangarnir geta verið settir saman 
á marga mismunandi vegu

• Þrír í sömu grein eða tveir úr sömu 
grein og einn stakur í listgreinum 
og tungumálum.

• Hugmyndin er sú að nemandinn 
auki þekkingu sína á einu ákveðnu 
sviði

Önnur sérhæfing

Velja á eina sérhæfingu af tólf mögulegum

Nám af öðrum línum og 

brautum

Nám ótengt línum og 

brautum

Félagsfræði Erlend tungumál (2 + 1)*

Saga Jarð-og umhverfisfræði

Eðlisfræði Listgreinar (2 + 1)*

Stærðfræði 

eðlisfræðibrautar
Menningarfræði

Hagfræði Raungreinar

Hagfræðileg stærðfræði Viðskiptagreinar



Sérhæfing

Erlend tungumál (2+1)* Danska, enska, franska og þýska (þar með taldar 
borgarferðir í (fra/þýs) eða tungumálanám úr öðrum 
skólum

Listgreinar (2+1)* fatahönnun, leirmótun, myndlist, kvikmyndagerð, 
tölvutónlist

Menningarfræði Menningarkimar, Konur í listum, karlar í listum og
sviðslistir (leikhús/tónleikar)

Raungreinar Næringarfræði, lýðheilsufræði og lífefnafræði.  Eða í 
samráði við skólann

Viðskiptagreinar Fjármálalæsi, markaðsfræði og stjórnun

Jarð- og umhverfisfræði Jarðfræði, grænfánaverkefnið og áfangi í samráði við 
skólann.

*Ef þú hefur valið Erlend tungumál eða Listgreinar þá verður þú að tilgreina hvaða grein 
þú hyggst taka tvo áfanga í og hvaða grein þú hyggst taka einn áfanga í.



Listgreinar í boði

Fatahönnun*

Leirmótun*

Myndlist*

Raftónlist

Kvikmyndagerð

*Efnisgjald innheimt fyrir þessar listgreinar – sjá gjaldskrá heimasíðu

Nánari upplýsingar um þessa áfanga á 
https://www.msund.is/namid/namsgreinar

https://www.msund.is/namid/namsgreinar


Námskröfur til stúdentsprófs

• Heildarnámið 200 einingar

• 200 ein í 39 áföngum sem eru 5 ein hver + 6 ein í íþróttum + 4 ein í Krossgötum

• Jafn mikilvægt er að ljúka Krossgötum og íþróttum eins og öðrum greinum

• Nemandi telst hafa staðist áfanga fái hann 5 eða hærra í lokaeinkunn í 

áfanganum

• Til þess að ljúka stúdentsprófi við skólann þarf nemandi að uppfylla 

lágmarkskröfur í einstökum áföngum.



Upplýsingar um valviku á heimasíðunni:

• Á heimasíðu skólans má finna valblöð, námsferla o.fl.

https://www.msund.is/namid/valvika-1-ars-nema-i-januar-2023
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