
Náttúru- og raunvísindabraut  

Lýsing á braut 

Náttúru- og raunvísindabraut lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum á þriðja 

hæfniþrepi. Brautin er 200 einingar og skiptist í kjarna, sérhæfingu, bundið val og óbundið 

val. Á brautinni er lögð áhersla á náttúru- og raunvísindi. Nemendur sem ljúka brautinni hafa 

öðlast hæfni til að takast á við háskólanám á því sviði. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast 

almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar. 

Kjarni allra stúdentsbrauta • 115 einingar 

Auðlinda- og umhverfisfræði AUUM 1AU05 5 ein. 

Danska DANS 2ST05 5 ein. 

Enska ENSK 2SG05 • 2LS05 • 3RO05 • 3SR05 20 ein. 

Heilsufræði HEIF 1NH03 • 1ÞJ03 • 2ÞH02(1) • 2ÞH02(2) 10 ein. 

Inngangur að vísindum INGA 1HF05 • 1NR05 10 ein. 

Íslenska ÍSLE 2GO05 • 2NH05 • 3LF05 • 3FM05 20 ein. 

Stærðfræði STÆR 2FG05 • 2TL05 10 ein. 

Verk- og listgreinar *     5 ein. 

Verkefnavinna VERK 3VR05 5 ein. 

Þemavinna ÞEMA 1OV05 5 ein. 

Þriðja mál (spænska eða 

þýska) 

SPÆN 1HR05 • 1RL05 • 1TS05 • 2SK05 20 ein. 

ÞÝSK 1GF05 • 1MÁ05 • 1SM05 • 2ÞL05 

*  Nemendur velja verk- og listgreinar af framboði skólans eða annarra skóla. 

Sérhæfing • 35 einingar 

  

Eðlisfræði EÐLI 2LA05  5 ein. 

Efnafræði EFNA 2LO05 5 ein. 

Jarðfræði JARÐ 2IJ05  5 ein. 

Líffræði LÍFF 2FA05 5 ein. 

Stærðfræði STÆR 2HV05 • 3DF05 • 3DH05 15 ein. 

  

 

http://namskra.is/courses/55015ef562933a4692001152
http://namskra.is/courses/550047ab62933a4692001038
http://namskra.is/courses/55005f9462933a4692001070
http://namskra.is/courses/550064f262933a469200107f
http://namskra.is/courses/550156a462933a4692001132
http://namskra.is/courses/55015b8b62933a4692001144
http://namskra.is/courses/55016e6562933a469200118f
http://namskra.is/courses/55016fd962933a4692001197
http://namskra.is/courses/5571be8262933a5b20003008
http://namskra.is/courses/5571bded62933a5b20003002
http://namskra.is/courses/5501960d62933a4692001205
http://namskra.is/courses/550949c462933a46920022b1
http://namskra.is/courses/5501b86962933a46920012d1
http://namskra.is/courses/5502a64562933a4692001473
http://namskra.is/courses/5502a80f62933a4692001478
http://namskra.is/courses/5502ae6d62933a469200148c
http://namskra.is/courses/512d33cc62933a682f0006e8
http://namskra.is/courses/5502c27762933a46920014d8
http://namskra.is/courses/55093ce962933a4692002285
http://namskra.is/courses/5570668962933a5b20002d88
http://namskra.is/courses/55080a3c62933a4692001e6b
http://namskra.is/courses/55080d2e62933a4692001e8b
http://namskra.is/courses/55080fe862933a4692001e98
http://namskra.is/courses/5508133262933a4692001ea8
http://namskra.is/courses/5507f6c262933a4692001de5
http://namskra.is/courses/5507f97c62933a4692001def
http://namskra.is/courses/5507fb9d62933a4692001dfa
http://namskra.is/courses/550803f762933a4692001e35
http://namskra.is/courses/5509555162933a46920022f9
http://namskra.is/courses/550960b162933a4692002328
http://namskra.is/courses/550a9d8562933a4692002635
http://namskra.is/courses/550aa92062933a4692002660
http://namskra.is/courses/51265b3d62933a77194c901c
http://namskra.is/courses/51265b3d62933a77194c908b
http://namskra.is/courses/51265b3d62933a77194c8ffd


Bundið val - námslínur • 30 - 35 einingar 

  

Einnig má nemandi velja eina námslínu af annarri braut. 

Óbundið val • 15 - 20 einingar  

Nemandi getur valið úr þeim áföngum sem eru í framboði í skólanum en einnig má meta 

nám frá öðrum skólum. Val nemenda á áföngum skal miða við að á brautinni alls séu 17-

33% (34 – 66 einingar) á hæfniþrepi 1, 33-50% (66 – 100 einingar) á hæfniþrepi 2 og 17-

33% (34 – 66 einingar) séu á hæfniþrepi 3. 

Alls 200 einingar 

Inntökuskilyrði 

Grunnskólapróf. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði 

þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps 

áfanga í þessum greinum. 

Skipulag 

Kjarni brautar er 115 einingar og sameiginlegur með hug- og félagsvísindabraut og 

kjörnámsbraut. Sérhæfing á brautinni er 35 einingar, bundið val 30 einingar og óbundið val 

20 einingar. Kjarni og sérhæfing er skylda á brautinni. Bundna valið er námslína sem er sett 

saman úr tveimur, stundum þremur, áföngum á sama fagsviði. Nemendur velja þrjár slíkar 

línur í bundnu vali og er skylt að velja að minnsta kosti tvær þeirra af bundna vali 

brautarinnar en eiga möguleika á að velja eina línu af öðrum brautum. Verkefnaáfangi í 

kjarna er tekinn undir lok námstímans og er eins konar lokaáfangi í framhaldi af námslínu 

nemandans þar sem val á efni ræðst einnig af áhugasviði og markmiðum náms. Námslok 

náttúru- og raunvísindabrautar eru á hæfniþrepi 3. Val nemenda á áföngum skal því miðast 

við að 17-33% (34 – 66 einingar) séu á hæfniþrepi 1, 33-50% (66 – 100 einingar) séu á 

hæfniþrepi 2 og að 17-33% (34 – 66 einingar) séu á hæfniþrepi 3. 

 

Eðlisfræði EÐLI 2VB05 • 3RF05 10 ein. 

Efnafræði EFNA 3EG05 • 3RA05 10 ein. 

Forritun FORR 2GF05 • 3HL05 10 ein. 

Líffræði LÍFF 2LF05 • 3EF05 10 ein. 

Jarðfræði JARÐ 2VH05 • 3SJ05 10 ein. 

Stærðfræði STÆR 3DT05 • 3ÞV05 • 3SS05 15 ein. 

http://namskra.is/courses/55095c7b62933a4692002318
http://namskra.is/courses/55095e0662933a4692002323
http://namskra.is/courses/5509695362933a469200234f
http://namskra.is/courses/5509974462933a469200242f
http://namskra.is/courses/512a8ff962933a682f000348
http://namskra.is/courses/512b43aa62933a682f00044c
http://namskra.is/courses/556ed28f62933a5b20002aae
http://namskra.is/courses/556ed6ec62933a5b20002ac5
http://namskra.is/courses/550a9f8a62933a469200263e
http://namskra.is/courses/556edc7262933a5b20002ad9
http://namskra.is/courses/512d24a562933a682f0006de
http://namskra.is/courses/512d28f862933a682f0006e1
http://namskra.is/courses/5568540f62933a5b20001cde


Hæfniviðmið 

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að 

• takast á við nám á háskólastigi í náttúru- og raunvísindum. 

• beita þekkingu og færni á gagnrýninn hátt við að skilgreina samfélagið með það að 

markmiði 

að ný þekking verði til. 

• taka þátt í gagnrýnni umræðu á ábyrgan hátt. 

• beita vísindalegum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun. 

• miðla fræðilegum upplýsingum á skapandi og fjölbreyttan hátt í ræðu og riti. 

• gera sér grein fyrir mikilvægi félagslegrar, efnahagslegrar og menningarlegrar 

sjálfbærni fyrir samfélag sitt og samfélag þjóðanna. 

• skilja nærumhverfi sitt og stöðu þess í alþjóðlegu samhengi út frá fræðilegum 

forsendum. 

• vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðissamfélagi. 
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