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María Árnadóttir
Ritstjóri

Stefán Árni Gylfason 
Ritstjóri

Embla 
Waage

FÓLKI! Á 
BAK VI! 
BLA!I!

Júlíana Karitas 
Jóhannsdóttir

Elísabet  
Ingadóttir

Elís !ór 
Traustason

Ritstjórnarávarp
Lei"ari

!á er komin sú stund sem vi! höfum öll be!i! e"ir. 
Tölubla!i! fyrir ver!andi háskólanemendur er 
komi!. Vi! höfum lagt mikla vinnu í #e$a bla! og 
vonum a! #i! nái! a! komast nær í #eirri ógn-

vekjandi ákvör!un um hvert á a! sækja um í háskólanám. 
Hva! er eiginlega diplóma? Er Bifröst bara fjarnám? Hva! 
er kennt í háskólanum á hólum? Borgar sig a! fara í nám 
erlendis? Er Oxford virkilega svona d%r? Allt #e$a og 
margt &eira ver!ur svara! í bla!inu. Auk #ess a! fjalla um 
háskólanám, eru líka greinar í bla!inu um t.d. glósutækni, 
ka't%pur og svefn unglinga. Njóti!!

Útgefandi: Samband íslenskra framhaldsskólanema | Útgáfustjóri: Sólrún Freyja Sen 
Umbrot og hönnun: Jónas Unnarsson Prentun: Landsprent.

Framhaldsskólabla"i"
3. tölubla", skólaári" 2020/21

Sta"a Íslands í al#jó"legu samhengi
(a! er algengur misskilningur og o" leikur a! tölum a! vi! Íslendingar 

stöndum okkur vel í lo"slagsmálum. Vi! höfum á!ur ná! árangri me! 
orkuskiptum í húshitun og a!gengi almennings a! hreinu rafmagni en höfum 
nú sta!na!. Raunar er Ísland í hópi #eirra landa sem losa mest #egar allir 
&okkar losunar sem Umhver)sstofnun heldur utan um eru sko!a!ir ásamt 
#ví kolefnisspori sem tengist neyslu okkar. Vi! ver!um a! bera ábyrg! á allri 
#eirri losun sem frá okkur kemur. E!lisfræ!i lo"hjúpsins gerir ekki greinar-
mun á losunar&okkum e!a hva! sé á beina ábyrg! stjórnvalda og hva! ekki, 
samkvæmt al#jó!legum skilgreiningum.

Fundur me" forsætisrá"herra
Í kjölfar fundanna me! #ing&okkunum fundu!u Ungir umhver)ssinnar 

einnig me! Katrínu Jakobsdó$ur forsætisrá!herra og ræddu m.a. vi! hana 
um landsmarkmi! Íslands vegna Parísarsá$málans og starfsemi félagsins. 
Markmi! fundanna er a! koma til skila mikilvægi #ess a! hafa lo"slagsmálin 
sem #ungami!ju allrar stefnumótunar og a!ger!a stjórnvalda.

Töluvert &óki! getur veri! a! áætla áhrif alls kyns a!ger!a á lo"slags og 
umhver)smál. (ann 25. janúar s.l. kom til a! mynda út sk%rsla frá WWF 
(World Wilde Life Fund) Arctic um umhver)sáhrif a!ger!a íslenskra stjórn-
valda vegna vi!brag!a vi! Covid-19 kreppunni. Í sk%rslunni kemur fram a! 
sumt var vel gert en margt hef!i má$ betur fara og vegur #ar til a! mynda 
fjárstu!ningur vi! Icelandair #ungt. 

Hvergi nærri hæ$
Ungir umhver)ssinnar horfa nú til kosninga og koma til me! a! veita 

&okkunum a!hald og stu!ning vi! a! móta metna!arfulla umhver)s- og 
lo"slagsstefnu. Verkefni! ver!ur í anda “sunrise movement” í Bandaríkjun-
um #ar sem umhver)sstefnur &okkana ver!a metnar út frá fyrirfram gefnum 
matskvar!a. Flokkarnir fá svo tækifæri til #ess a! bæta sig og ræ!a vi! okkur 
um mismunandi útfærslur. A! lokum birta samtökin endanlega einkunnagjöf 
til #ess a! uppl%sa almenning um styrkleika og veikleika í umhver)sstefnu 
alls pólitíska litrófsins. Pólitíkin í kringum lo"slagsmál er or!in svo &ókin a! 
fólk veigrar sér fyrir #ví a! kynna sér #essi málefni. Vi! viljum bæta úr #ví 
#annig a! almenningur sé vel uppl%stur á kosningaári og veiti stjórnmála-
&okkunum nau!synlegt a!hald. Framtí! okkar allra er í hú).

Ungir umhver!ssinnar
Ungir umhver$issinnar hafa nú funda! me! öllum %ing$lokkum a! undanskildum Flokki Fólksins til a! ræ!a um frammistö!u Íslands í 
loftslagsmálum. Fulltrúar samtakanna hittu líka forsætisrá!herra til a! ræ!a %ennan mikilvæga mála$lokk, nú á kosningaári.



haskoladagurinn.is

Á stafræna Háskóladeginum kynna allir 
háskólar landsins námsframbo! sitt á 
vefnum haskoladagurinn.is.

Hjá Háskólanum í Reykjavík gefst "ér 
tækifæri til a!:

– spjalla vi! nemendur, kennara og  
náms- og starfsrá!gjafa um allt sem 
vi!kemur náminu

– kynnast háskólanámi af eigin raun  
í opnum tímum

– horfa á #ölbreyttar kynningar  
um einstakar námsbrautir

– horfa á vi!töl "áttastjórnenda  
Útvarps 101 vi! nemendur og kennara 
um námi! og lífi! í HR

27. FEBRÚAR KL. 12 - 16

Er HR !inn 
háskóli?
Kíktu á 
Háskóladaginn í HR

„!a" er miki" af vali í bo"i og hver og einn 
getur fundi" eitthva" innan síns áhugasvi"s, 
sem gerir #a" a" verkum a" #ú fær" svo 
miki" út úr náminu!“

Sigrí"ur Júlía Heimisdóttir 
Nemi í rekstrarverkfræ!i
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 " Penni: Stefán Árni

Á$a li!a úrslit Ge$u betur eru nú í gangi hjá rík-
isútvarpinu og eru framhaldsskólanemar límdir vi! 
sjónvarpsskjáinn alla föstudaga tu$ugu mínútur í á$a a! 
kvöldi. (egar #e$a bla! fer í prent hafa tvö li! nú #egar 
tryggt sér sæti í undanúrslitunum. Eru #a! Mennta-
skólinn í Reykjavík og Kvennaskólinn í Reykjavík. 

Kvennó bar sigur úr b%tum me! 21 stigi gegn 15 
stigum Menntaskólans í Kópavogi og skipu!u Hildur 
Sigurbergsdó$ir, Ari Borg Helgason og Áróra Fri!riks-
dó$ir sigurli!i!. Fyrir hönd MK kepptu Gunnhei!ur 
Gu!mundssdó$ir, Jason Máni Gu!mundsson og Egill 
Orri Elvarsson. 

Sigurli!i! frá #ví í fyrra, Menntaskólinn í Reyjavík 
sigra!i me! 42 stigum gegn 27 stigum Fjölbrautaskólans 
í Gar!abæ. (ar kepptu Sara Rut Sigur!ardó$ir, Dagmar 
Íris Hafsteinsdó$ir og Kjartan Leifur Sigur!sson fyrir 
FG og Víkingur Hjörleifsson, Hallgrímur Árni Hlynsson 
og Ingibjörg Steinunn Einarsdó$ir kepptu fyrir MR. 

(ann 19. febrúar mætast li! Fjölbrautaskólans vi! 
Ármúla og Tækniskólans og viku seinna mætast li! 
Menntaskólans vi! Hamrahlí! og Verzlunarskóla 
Íslands.

(a! ver!ur æsispennandi a! fylgjast me! keppn-
inni í ár og ver!ur gaman a! sjá hva!a skóli sigrar hinn 
e"irsó$a hljó!nema.

Amsterdam 
Amsterdam er gó! byrjun. Flugi! er ekkert svakalega d%rt 
og æ$i a! virka fyrir fjárhagsáætlunina hjá &estum. Borgin 
er líklegast ein af fallegustu borgum í evrópu og ómissandi 
hlutur af öllum heimsreisum. Hægt er a! sko!a vindmyll-
ur, sigla um skur!i borgarinns, bor!a gó!an mat og margt 
&eira.

Á$a li!a úrslit Ge$u betur

 " Penni: Stefán Árni

Evrópureisa
Margir menntskælingar ætla a! fara í heimsreisu eftir útskrift 
(ef covid ley$ir og allt %a!) og er mikilvægt a! plana vel 
hvert á a! fara og hvernig %ú ætlar a! fer!ast %anga!. Vi! í 
framhaldsskólabla!inu ákvá!um a! skella upp einu dæmi af 
gó!ri evrópureisu. Mi!a! er vi! a! fer!ast sé í tvo mánu!i, 1 vika 
í hverri borg og áætla!ur kostna!ur er ca. 1 og hálf til 2 milljónir. 
Mælum me! a! notast sem mest vi! farfuglaheimil og lestaker$i.

Köln
Líklegast ein af vanmetnustu 
borgum í Evrópu er Köln í 
(%skalandi. Hún hefur ei$hva! 
fyrir alla. (ú getur bæ!i heim-
só$ gullfallegar og merkilegar 
kirkjur og vi! mælum líka 
sérstaklega me! a! fara á 
allavegana eit t af mörgum 
myndlistasöfnum sem eru í 
borginni, sögulegt mikilvægi 
margra listaverka á t.d. róm-
verska germanska safninu (#. 
Römisch-Germanisches Muse-
um) er vægast sagt áhugarvert 
og y)r#yrmandi. Ef #ú hins 
vegar ert meira fyrir “ö!ruvísi 
skemmtun” er Köln líka me! 
&esta bari í (%skalandi mi!a! 
vi! höf!atölu og er borgin er 
líka fræg fyrir mikla skemmti-
sta!a menningu.

Brussel 
Mögnu! borg, skemmtileg 
og áhugarver!. Hægt er 
a! gæ!ast á gómsætum 
belgískum mat og er menn-
ingin #arna er svakaleg. 
Söfnin eru me! #eim áhuga-
ver!ugustu, byggingarnar 
eru margar gullfallegar og 
svo ekki sé gleymt, #á ríkir 
alveg #vílíkt stór súkkula!i 
menning í borginni og 
#ví nau!synlegt fyrir alla 
súkkula!i d%rkendur a! 
koma vi! í Brussel. 

París
(ú getur ekki fari! í 
evrópureisu og sleppt 
París. Vi! mælum me! 
a! )nna ei$hva! ágæt-
lega ód%rt hostel, svo a! 
peningurin fari frekar í a! 
sko!a menninguna og a! 
bor!a stórkostlegan mat. 
Notre Dame, Móna Lísa, 
E*elturninn, rau!vín og 
ostar. Kannski smá klisju-
kennt en vi! lofum a! #ú 
munir njóta #ess í botn a! 
fara til Parísar.

Nice
Borgin er köllu! Nice la Belle, e!a hi! fallega Nice. (arf ég a! segja meira? (a! er skilyr!i a! 
ganga Promenade des Anglais, 7 kílómetra göngulei!ina sem allir sem hafa komi! #anga! d%rka. 
Svo er Vieille Ville æ!islegt hver) me! gömlum og fallegum byggingum. Allir #urfa a! sem fara 
til Nice #urfa a! koma vi! #ar. Önnur skilyr!isför er til Parc de la Colline du Château en hann er 
líklegast einn af fallegustu stö!um frakklands me! æ!i!slegu úts%ni y)r borgina
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 " Penni: Elís &ór

Sú kynsló! sem nefnd er Zoomer-ar 
(ótengd Súmerum Mesópótamíu til 
forna) er fædd á árunum 2001 til 
2004 og upplif!i #a! a! hafa gengi! 

í gegnum sum mikilvægustu ár námsfer-
ils síns (framhaldsskóla) í heimsfaraldri. 
Hún er undirgrein Gen Z kynsló!arinnar. 
Nafni! kemur til vegna #eirrar a!fer!ar a! 
kenna nemendum í fjarnámi sem, eins og 
vita! er, gekk alls ekki.

Allir me!limir hennar eiga #a! sam-
eiginlegt a! hafa allt ni!ur um sig. (au 
misstu úr einu og hálfu til tveimur árum af 
framhaldsnámi sem #egar var alltof stu$ og 
#á sérstaklega glötu!u #au mannlegri sam-
skiptahæfni, #ví #eir sem hl%ddu kallinu 
og einangru!u sig hlutu öll samskipti sín í 
gegnum netmi!la e!a úr 2 metra fjarlæg!. 
Fá n% sambönd myndu!ust á #eim tíma 
#ar sem er)!ara var a! kynnast n%ju fólki. 
Zoomer-kynsló!in ö!la!ist #ann hæ)leika 
a! #ekkja fólk bara af augnsvipnum einum 
saman, #ar sem #au notu!u bara grímur. 
(au fóru á engin böll sem leiddi til #ess 

a! ball- og partímenning á Íslandi lag!ist 
ni!ur eins og ví!ar um heim.“

Nei djók. 
En í alvöru, mér hefur stundum li!i! 

eins og #e$a sé framtí!in. (a! kæmi mér 
ekkert á óvart lengur. Hvílíkur rússibani 
sem #e$a allt hefur veri!. Ég sé miki! e"ir 
#ví a! sí!asta ári! mi$ í menntaskóla ha) 
mest fari! í #a! a! hanga fyrir framan 
tölvuskjáinn. Ég hef!i á$ a! n%ta #ann 
tíma til a! kynnast fólki betur og njóta 
framhaldsskólalífsins me!an ég gæti. Ég 
hef misst af ótalmörgum tækifærum og lagt 
óendanlega miklu vinnu í verkefni sem 
fengu aldrei a! líta dagsins ljós. (a! getur 
veri! einstaklega sárt. Og ég veit a! &estir 
tengja sterkt vi! #e$a. 

Ég hélt a! ég vissi nokkurn veginn 
hvernig menntaskóla- og háskólaárin yr!u. 
Kannski ver!ur heimskreppan í kjölfar 
faraldursins #annig a! vi! munum ekki 
hafa sömu tækifæri og a!rir á undan okkur. 
Kannski &eiri. Kannski jafnmörg tækifæri 

en bara ö!ruvísi. 
Ég veit ekki hvort e!a hvenær allt ver!-

ur „normal“ a"ur. Mögulega ver!ur #e$a 
alveg fullkomlega eins og #a! var nema 
me! nokkrum undantekningum. Kannski 
allt ö!ruvísi. 

Sumir eiga e"ir a! springa af gle!i vi! 
#a! a! vera innan um stóran hóp en #a! 
mun taka a!ra marga mánu!i e!a ár a! 
geta veri! a"ur í alvöru fjölmenni. Sumir 
uppgötvu!u n% áhugamál, enduruppgötv-
u!u gömul, ger!u hi$, #e$a og ekki nei$. 
Sumir hreyf!u sig meira, minna e!a alveg 
jafnlíti! og venjulega. Sumir eiga bara gó!-
ar minningar úr samkomubanni, a!rir bara 
slæmar, &estir si$ á hva!. 

En ei$ er víst, #e$a hefur veri! ógleym-
anlegur tími og ég get ekki be!i! a! takast 
á vi! #a! kemur næst en #anga! til ætla 
ég a! vera í núinu. Taka einn dag í einu, 
minnka fjölmi!lastressi! og standa mig í 
só$vörnunum. Lifa og njóta. Vonandi mun 
okkur takast #a! a! lifa og njóta. 

Zoomers
(Mannfræ!igrein úr framtí!inni)

Flórens
Fæ!ingasta!ur endurreisnartímabilsins er au!vita! ei$ af stö!unum sem vi! mælum me! a! 
fara til í reisunni. (ú ver!ur umkringdur svo mikilvægum listaverkum. Í U'zi Galleríinu eru 
verk e"ir listamenn eins og Raphael, Michelangelo, Da Vinci, Bo$icelli, Gio$o og Titian. Margar 
milljónir fara til Flórens bara fyrir listina en borgin b%!ur líka upp á örugglega best ger!a matinn 
í Ítalíu ásamt #ví a! vera heimili tískumerkja eins og Prada, Gucci, og Salvatore Ferragamo.

Róm
Pizzur, vín og pasta, hva! 
anna! #ar"u? Hægt a! 
sko!a vatíkani!, ganga 
Via Sacra (hinn heilaga 
veg), sko!a Flavíanska hr-
ingleikahúsi! Collesseum 
og margt margt &eira. 

Feneyjar
Hafnarborgin mikla skartar 
skur!um, endalausum stö!-
um úr kvikmyndum, frægum 
brúum og er me! mikla ka' 
og bar menningu. (a! eru 
fáir bílar í feneyjum og manni 
lí!ur svolíti! eins og ma!ur 
sé í fortí!inni. Borgin er me! 
mjög ströng lög um sögulega 
var!veislu og eru #ví miklar 
líkur á a! #ú endir me! a! 
sigla me! sömu skur!unum 
og #eir ger!u. 

Vín
Höfu!borg Austurríkis er ver!a a! sjá fyrir 
alla sem hafa áhuga á klassískri tónlist, 
kökum og sögu evrópu. Schönbrunn höllin 
er algjört ver!a a! sjá og fyrir #á sem hafa 
áhuga, #á er æ!isleg ópera #arna. Ka'-
menningin er svakaleg og #a! liggur vi! 
a! #a! sé ka'hús á hverju horni. Svo er 
borgin bara eina klukkustund frá Slóvakíu, 
vanmetnum sta! í Evrópu sem er tilvalinn 
fyrir dagsfer!.

Berlín
Berlín er sögulega mikilvæg 
borg, reyndar eins og &estar 
sem vi! höfum nefnt. Svo 
er líka stór bjórmenning og 
ótrúlegt en sa$ #á er bjór 
ód%rari en vatn #arna. (a! er 
líka miki! næturlíf #arna og 
&o$ götulist.

Kaupmannahöfn
Sí!asti sta!ur í reisunni er 
Kaupmannahöfn. Tívolí, 
Litla hafmeyjan, Striki! og 
margt &eira. Gó!ur endir 
á gó!ri fer!. 
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 "Helga Arnardóttir, félags- og heilsusálfræ!ingur

Eins of &estir framhaldsskólanemendur #ekkja getur #a! 
veri! miki! álag og valdi! talsver!ri streitu a! vera í 
framhaldsskólanámi. (a! geta veri! %msar ástæ!ur fyrir 
#ví, bæ!i er námi! meira krefjandi en í grunnskóla en 

einnig er #e$a tími í lí)nu #ar sem vi! erum a! breytast hra$ 
og nálgast fullor!insárin. (a! er #ví miki! a! gerast innra me! 
okkur sjálfum á #essum tíma sem hefur me! sjálfsmynd okkar 
a! gera, félagsleg tengsl, ástarmálin og %mislegt &eira.

(ess vegna er ekki skríti! a! lí!an margra á #essum tíma 
svei&ist miki! og a! einstaklingar )nna o" fyrir vanlí!an. (a! 
er #ó %mislegt sem vi! getum gert sjálf til #ess a! %ta undir 
aukna vellí!an og til)nningalegt jafnvægi en #a! getur svo í 
kjölfari! ha" jákvæ! áhrif á námi! hjá nemendum og getu til 
#ess a! sinna #ví vel. En ef lí!an er mjög slæm og ekkert vir!ist 
hjálpa okkur a! lí!a betur er mikilvægt a! leita sér a!sto!ar t.d. 
hjá skólasálfræ!ingi e!a námsrá!gjafa.

Hér eru nokkur gó! rá! sem hægt er a! temja sér sem öll 
hafa vísindalegan grunn á bak vi! sig og rannsóknir sem s%na 
fram á a! #au virka vel til a! e&a andlega heilsu okkar og 
vellí!an:

Gó" svefnrútína
Ég veit a! vi! höfum öll heyrt #e$a á!ur en ég held vi! 

á$um okkur o" ekki á #ví hversu mikil áhrif svefninn (e!a 
svefnleysi!) hefur á okkur. Langvarandi svefnskortur getur %$ 
undir einkenni #unglyndis og kví!a og valdi! #ví a! vi! eigum 
er)!ara me! a! einbeita okkur a! náminu og ö!ru sem krefst 
athygli okkar.

Nokkur gó" rá" til a" koma svefninum í go$ horf:
• Mikilvægast er a! fara alltaf á fætur á sama tíma á hverjum 

morgni, ekki leggja sig y)r daginn og fara uppí á sama 
tíma á hverju kvöldi.

• For!ast a! horfa á skjá (sími, tölva, sjónvarp) sí!asta 
klukkutímann fyrir svefn.

• For!ast drykki me! ko*íni y)rhöfu! og sérstaklega e"ir 
kvöldmat.

Hrey%ng
(e$a er líka ei$hva! sem &estir vita a! er go$ fyrir #á en 

ég held a! margir á$i sig ekki á hversu ö&ug áhrif reglubund-
in hrey)ng getur ha" á ge!heilsuna. Til dæmis getur 30 mín 
daglegur göngutúr dregi! úr einkennum #unglyndis og auki! 
hamingju og vellí!an verulega. Hér skiptir mestu máli a! velja 
hrey)ngu sem #ú hefur ánægju af, #e$a getur veri! hva! sem 
er eins og t.d. göngutúrar, sund, dansa, hjóla, fjallgöngur e!a 
hva! sem #ér )nnst gaman a! gera. Hrey)ng utandyra í gó!um 
félagsskap er einstaklega gó! fyrir ge!i!.

Núvitundaræ%ngar
Ger!ar hafa veri! fjölmargar rannsóknir á áhrifum #ess a! 

i!ka núvitundaræ)ngar (mindfulness meditation) og komi! 
hefur í ljós a! #ær geta ha" jákvæ! áhrif á lí!an okkar og heilsu 
á fjölbrey$an há$, me!al annars me! #ví a! e&a ónæmiskerf-
i!, draga úr streitu, kví!a og #unglyndi og auka jákvæ!ni og 
lífsgle!i.

Best er a! taka eina huglei!sluæ)ngu á dag og hafa #ær 
bara stu$ar til a! byrja me!. (a! eru til mörg öpp me! núvit-

undaræ)ngum #ar sem vi! getum hlusta! á #ægilega rödd lei!a 
okkur í gegnum æ)ngarnar.

Dæmi um slík öpp eru Headspace, Smiling mind og Calm. 
Einnig er til íslenskt app me! nokkrum núvitundaræ)ngum 
sem heitir Happapp.

Vingjarnlegt sjálfstal
A! lokum langar mig a! minnast á hvernig vi! tölum til 

okkar sjálfra í huganum en vi! eigum #a! &est sameiginlegt a! 
vera mun har!ari og gagnr%nni vi! okkur sjálf en vi! #á sem 
okkur #ykir vænt um. Vi! eigum #a! til a! rífa okkur ni!ur 
fyrir hluti sem eru e!lilegur partur af #ví a! vera mannvera 
eins og a! vera ekki me! fullkominn líkama, ekki gó!u klár, 
sni!ug, fyndin, áhugaver!, smart o.s.frv. Vi! eigum #a! líka 
til a! rífa okkur of miki! ni!ur fyrir mistökin sem vi! gerum 
eins og #egar vi! segjum ei$hva! asnalegt, föllum á pró) e!a 
)nnst vi! gera okkur a! fí&i á einhvern há$. (á rúlla stundum 
endurteknar hugsanir um hugann #ar sem vi! rá!umst á okkur 
sjálf me! hugsunum eins og „af hverju sag!i ég #e$a?!“, „ Hva! 
er a! mér!“ og „ Hver #ó$ist ég eiginlega vera a! reyna #e$a, 
ég get #e$a aldrei“ o.s.frv.

(a! er go$ og gilt a! reyna a! bæta sig á uppbyggilegan há$ 
og hvetja sjálfan sig áfram en a! rífa sig ni!ur me! ljótum or!-
um og skamma sjálfan sig a"ur og a"ur í huganum fyrir mistök 
veldur streitu og getur me! tímanum %$ undir #unglyndi og 
kví!a.

(a! er #ví mikilvægt fyrir okkur öll a! vera me! vitu! um 
hvernig vi! komum fram vi! okkur sjálf í huganum. Hvernig 
talar #ú til #ín #egar #ú gerir mistök e!a ver!ur vör e!a var 
vi! galla í eigin fari? (a! getur veri! go$ a! spyrja sig: Myndi 
ég segja #e$a vi! bestu vinkonu mína e!a besta vin minn? og 
ef svari! er ei$hva! á #essa lei!: Ú* nei ég myndi aldrei segja 
nei$ svona vi! hann/hana, #á er #e$a líklega ei$hva! sem #ú 
æ$ir heldur ekki a! segja vi! sjálfa(n) #ig. Reyndu #á a! snúa 
harkalegum setningum y)r í setningar sem einkennast af meiri 
umhyggju og #olinmæ!i og beina #eim a! sjálfum/sjálfri #ér á 
er)!um stundum. Og munum a! #a! er e!lilegur hluti af lí)nu 
a! vera ófullkomin og gera mistök en ekki ei$hva! til a! refsa 
okkur sjálfum fyrir.

 " Penni: Stefán Árni

Fimmtudaginn 16. febrúar se$ist ég ni!ur me! 
Gunnhildi Frí!u Hallgrímsdó$ur, sem mun 
setjast á skólabekk vi! Harvard í haust. Vi! 
fórum y)r umsóknarferli!, a+verju hún 

ákva! a! sækja um háskóla erlendis og hva! hún 
er búin a! vera a! gera í vetur.

Áhuginn kvikna"i #egar hún fór í 
sumarprógram í Bandaríkjunum

“Ég fór í sumarprógram í Bandaríkjunum #ar sem 
ég kynntist bandaríska skólaker)nu og vi! vorum á 
stúdentagör!um og mér fannst bara pínu krú$legt 
hvernig #e$a er bara svona sta!ur #ar sem #a! er allt 
félagslíf á sínum sta! og #ú bor!ar me! fólkinu, #ú 
gistir me! #eim og #ú skapar bara miklu meiri tengsl 
svona” segir Gunnhildur. Hún sag!i bandarísku vini 
hennar sem hún kynntist í sumarprógramminu hafa 
kva$ hana til #ess a! sækja um og segist líka hafa 
pælt miki! í #essu sí!an hún var 15 og a! hún ha) 
bara ákve!i! a! láta va!a og sjá hva! myndi gerast.

Umsóknarferli" alveg #ess vir"i 
Gunnhildur só$i um háskóla í gegnum Common 

App, #ar sem hún gat gert eins margar umsóknir og 
hún vildi. Hún só$i um inngöngu í #rjátíu og #rjá 
háskóla, bæ!i í Bandaríkjunum og Evrópu.

“Ferli! var langt, ég #ur"i a! taka SAT og TOEFL 
próf, svo #ur"i ég a! fá miki! af me!mælendum, ég 
#ur"i a! skrifa fullt af ritger!um, svona amerísku 
ritger!um #ar sem ég #ur"i a! tala um til)nningar 
og drauma og ei$hva! svona.” Gunnhildur fór í mörg 
vi!töl á zoom og segir #a! hafa veri! mjög stressandi 
en a! #e$a ha) allt gengi! upp. Gunnhildur #ur"i 
a! sækja um skólastyrki og segir #a! hafa veri! 
miki! vesen, sérstaklega #egar hún #ur"i a! #%!a 
ska$sk%rslur sínar og ska$sk%rslur foreldra sinnna. 
Hún sag!i #essa tvo mánu!i sem hún eyddi í #e$a 
vera í mó!u en a! #e$a ha) veri! #ess vir!i og a! 
hún myndi gera #e$a a"ur. 

!ar& a" vera meira en bara bóklega 
klár til #ess a" komast inn í #essa 
skóla

Gunnhildur var fyrsti nemandi Tækniskólans 
sem haf!i só$ um í bandaríkjunum og segir hún 
sig hafa #ur" a! kenna námsrá!gjafanum á ferli! á 

sama tíma og hún var a! læra á #a! sjálf.
Hún segir a! skólarnir úti pæli ekki bara í bók-

legum gáfum. “ (eir horfa á svo miklu meira en 
einkunnir, horfa bara á hva! vi! gerum í skóla, #ar 
var ég t.d. Forseti Sambands íslenskra framhalds-
skólanema.” Hún segir klárt fólk vera í öllum skólum, 
hún var á tækni- og vísindabraut sem henni fannst 
mjög skemmtileg. Hún segir marga segja vi! hana 
a! 8 í tækniskólanum sé ekki #a! sama og 8 í MR 
og segi hún bara, “okei mér er alveg sama, #ú má$ 
alveg segja #a! ef #a! lætur #ér lí!a betur en hérna 
ég er farinn.”

Búin a" taka u-beygju var"andi áhuga 
sinn í námi

Gunnhildur ætlar ekki a! halda áfram í tækni og 
vísindanámi. “ Ég er alveg búin a! taka u-beygju 
var!andi áhuga minn í námi en #a! er líka einn af 

kostunum vi! bandaríska ker)!. (á sækiru bara um 
skólann og svo seinna meir #á ákve!ur #ú hva! #ú 
vilt læra. (a! er meira segja hægt a! taka allt fyrsta 
ári! í a! ákve!a og prófa allskonar áfanga og #á tekur 
#ú líka grunnáfanga í t.d. si!fræ!i og heimspeki 
og svona borgarlegri menntun,” segir Gunnhildur. 
Hana grunar samt a! hún endi í heimpeki og um-
hver)sfræ!i, e!a einhverri blöndu af #eim fögum. 
“Kannski tek ég ei$hva! tungumál me! e!a ei$hva! 
#annig, #a! getur allt breyst.”

Hellingur a" gera á Íslandi
Gunnhildur ætla!i ekki a! fresta náminu, henni 

langa!i a! vera jafnaldri allra nemendanna. Hún 
haf!i teki! sér árspásu en var líka einu ári á undan 
í námi. “Ef ég hef!i byrja! fyrra haust #á hef!i ég 
veri! jafngömul bandaríkjamönnum og mig langa!i 
ekki a! fresta, ég var búin a! taka hál" ár í pásu #ví 
ég útskrifa!ist fyrr og mig langa!i bara í nám strax. 
En svo kemur Covid og Trump lokar fyrir lands-
vistaley)sumsóknir og ei$hva! bull og vi! vorum 
bara a! horfa upp á #a! a! ég hef!i byrja! í skóla á 
netinu á kvöldin, á me!an allir ameríkanarnir fengu 
a! byrjaon campus. (annig mér fannst #a! óge!slega 
ósanngjart og ég var ge!veikt lei!.”

Hún ákva! #á a! fresta náminu og fór á útivista-
braut í L%!skólanum á Flateyri. “Mér fannst #a! 
mjög skemmtilegt, pínu svona covid búbbla, vi! 
vorum bara öll saman á heimavistinni og fengum 
bara a! gera #a! sem vi! vildum og vorum ekkert 
a! hi$a neinn annan. Vi! vorum bara svona tengdur 
hópur, lær!um á kayak og fjallamennsku og ei$hva! 
svona skemmtilegt.

Nú er Gunnhildur búin a! skrá sig í fjalla-
mennskunám hjá framhaldsskólanum í Aust-
ur-Ska"afellss%slu og er á lei!inni á Eskifjör! í 
fjallaskí!anáms. “Ég haf!i sé! svo marga taka ár-
spásu og fara í Asíureisur e!a ei$hva! #annig og ég 
vildi ekki fara í árspásu og vera bara á Íslandi. (a! 
voru margir sem sög!u mér a! ég hef!i ekkert betra 
a! gera en a! byrja í námi og a! #a! væri ekkert 
anna! a! gera á Ísland en svo er bara helling a! gera 
hérna og #a! er búi! a! vera svo gaman.” Gunnhildur 
segir sig hafa uppgvöta! Ísland miklu meira. “Ég er 
búin a! lesa fullt a! bókum, búin a! vera a! læra 
á harmoniku sem er bara mjög skemmtilegt og ég 
ætla ekki a! segja a! ég sé sá$ a! covid kom en ég 
er samt bara frekar sá$ me! ni!urstö!una.”

Insennd grein:  

Rá! handa framhaldsskólanemendum

%arf a! vera meira en bóklega klár 
til a! komast inn í #essa skóla
Vi!tal vi! Gunnhildi Frí!u Hallgrímsdóttur, ver!andi Harvard nema
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Tungumálagrá"ur
Ha)!i t.d. do$i! #a! í hug a! læra tungumál? 
(a! er vanmetinn grá!a og #a! opnar fullt af 
dyrum fyrir störf í rá!uneytum, e!a bóka-
#%!ingum og bara mörgum ö!rum störfum! 
Háskóli Ísland b%!ur upp á nám í rússnesku, 
dönsku, ensku, frönsku, ítölsku, japönsku, 
kínversku, spænsku, sænsku og #%sku. 

Mannfræ"i
(a! er sni!ugt fyrir alla sem hafa áhuga á 
manneskjunni sem fyrirbæri a! sko!a mann-
fræ!i í háskólanum. Í mannfræ!i er nefnilega 
lög! áhersla á allt sem tengist manneskjunni. 
Á vefsí!u Háskóla Íslands segir: “Mannfræ!in 
rannsakar ólík vi!fangsefni svo sem #jó!erni í 
samtímanum, barnæsku, listir, fólks&utninga, 
#róunarsöguna, tengsl vi! umhver)!, #é$-
b%lismyndun og áhrifamá$ mi!la. Ég veit ekki 
me! ykkur, en #a! hljómar rosalega áhugar-
vert. Ég meina, hva! er meira áhugarver!ugra 
en manneskjan sjálf !

Heimspeki
Heimspeki er gó!ur grunnur fyrir ritstörf, 
bla!amennsku og vinnu í stjórnmálum. (ú 
lærir a! sko!a allar hli!ir mála, lærir rökhugs-
un og fer! í d%pstu spurningar sem mann-
kyni! hefur. Eins og til dæmis: er hægt a! fá 
pulsu me! öllu?

Flugma"urinn
Ég veit um marga sem elska a! &júga. (au 
fara á &ugvöllinn, setjast í &ugsæti! og horfa 
út um gluggan næstum alla lei!ina.  Fyrir #á 
sem tengja, ha)! #i! pælt í #ví a! gera &ug 
a! atvinnu? Flugakademía Íslands b%!ur upp 
á frábært nám me! kennslu í Hafna)r!i og 
Reykjanesbæ, auk #ess a! hafa verklegar æf-
ingar á Ke&avíkur- og Reykjavíkur&ugvelli.

Listaháskólinn
(i! brenni! fyrir a! skapa og a! vera listræn 
en foreldrar ykkar su!a í ykkur a! listanám sé 
ógagnlegt og vilja a! #i! fari! í lækninn e!a 
ei$hva! sambærilega öruggt og vel borga!. Ég 
get ge)! mér #a! a! nokku! margir endi upp 
á a! kasta inn handklæ!inu og hl%!a mömmu 

og pabba. Vi! #a! fólk spyr ég: viltu )nna 
#ig korter í e"irlaun í skrifstofustar) sem #ú 
hatar? Ef svari! er já, go$ og vel. Ef svari! er 
nei, hva! eru #i! eiginlega a! pæla? (e$a er 
ykkar líf og a!eins #i! geti! stjórna! hva! #i! 
geri! vi! #a!. Ef ykkur )nnst listaháskólinn 
spennandi, fari! í hann. (e$a er ekki &óki!. 
Arkitektúr, hönnun, svi!slist og margt &eira 
spennandi er í bo!i. Ger!u #a! bara!

Landbúna"arháskólinn
Háskólinn b%!ur upp á nám í búfræ!i, 
blómaskreytingum, ylræktun lífrænni ræktun 
matjurta, gar!- og skógarplönta, skógum & 
ná$úru og skrú!gar!yrkju. Ef #ú li)r fyrir a! 
vera í kringum plöntur #á mælum vi! me! 
#essu námi.

E$laust stefnir meirihluti ver!andi háskólanema og núverandi framhaldskólanemar a! fara í eina af heilugu %renningunum, lögfræ!i, 
verkfræ!i e!a læknisfræ!i. En vita %essir nemar a! til eru miklu $leiri grá!ur? &jó!in %arf nefnilega miklu meira $leiri me! háskólagrá!ur í 
t.d. Kennslufræ!i, en enn annan vi!skiptafræ!ing. Hér er listi y$ir nokkrar áhugaver!ar grá!ur sem %i! viti! kannski ekki miki! um:

 " Penni: Stefán Árni

!egar n%útskrifa!ir framhalds-
skólanemar taka af sér húfuna 
og skima í kringum sig í leit 
a! ré$um skóla )nnst #eim 

kannski ekki margt í bo!i. Mörgum 
de$ur líklega a!eins í hug Háskóli Ís-
lands e!a Háskólinn í Reykjavík. En 
#a! er miki! og fjölbrey$ úrval há-
skóla, #ar á me!al einn framsæknasti 
atvinnuháskóli landsins, Háskólinn 
á Bifröst.,

Margrét er vel #ekkt af mörg-
um framhaldsskólanemendum fyrir 
Mundo, fer!askrifstofan sem sérhæ)r 
sig í skiptinámi og hefur haldi! uppi 
árlegum spænskusumarbú!um fyrir 
ungmenni. Margrét er nú rektor Há-
skólans á Bifröst.,

Hver er saga Háskólans á Bifröst?
Hún byrjar ári! 1918 og hann stofn-

a!ur 1. desember, á sjálfan fullveld-
isdaginn. Ma!urinn bak vi! stofnun 
skólans var enginn annar en Jónas frá 
Hri&u, einn litríkasti stjórnmálama!-
ur sem Framsóknar&okkurinn hefur 
á$, skaphundur og #á menntamála-
rá!herra. Stefna Jónasar var a! gera 
menntun a!gengilega al#%!unni og 
a! allir hef!u sama ré$ til menntunar. 
Fólk á landsbygg!inni á$i er)$ me! 
a! komast í skóla og #egar #a! fór a! 
heiman í nám snéri #a! jafnvel ekki 
heim a"ur. Jónas vildi stofna skóla 
út á landi. Skólinn var samt fyrst um 
sinn vi! Sölvhólsgötu í húsinu #ar sem 
menntamálará!uneyti! er nú og var 
nátengdur rá!uneytinu. Skólanum var 
alltaf ætla!a! vera skóli fyrir verslun-
areigendur og fólk sem vildu reka litlar 
bú!ir og fyrirtæki. Skólinn var &u$ur 
í Nor!urárdal í Borgar)r!i ári! 1955 
#ar sem hann stendur í dag.,

Hva! er #a! helsta sem hægt er a! 
læra á Bifröst?

Í skólanum eru kenndar margar 
nytsamlegar greinar eins og t.d. lög-
fræ!i og hagfræ!i. Svo erum vi! me! 
nám sem er mjög vinsælt hjá ungu fólki 
og er ekki í bo!i vi! annan háskóla á 
Íslandi. (e$a nám kallast HHS sem 
stendur fyrir hagfræ!i, heimspeki og,

stjórnmálafræ!i. (e$a er frábært nám 
fyrir lei!toga og fólk sem ætlar sér í 
pólitík. Auk #ess eru margir 19 ára 
unglingar sem útskrifast úr mennta-
skóla og vita ekkert hva! #au ætla a! 
gera. (au geta komi! til okkar í sam-
félagsmi!lun e!a marka!sfræ!i. (a! 
#urfa allir a! kunna #a! í heiminum 
eins og hann er í dag svo #a! getur 
einfaldlega ekki klikka!. Vi! bjó!um 
líka upp á sérstaklega skemmtilega 
námslei! sem heitir Skapandi greinar. 
(a! er diplóma-nám #ar sem nemend-
ur vinna a! tilteknu verkefni, t.d. skrifa 
bók, stofna fyrirtæki e!a hanna app. 
(a! er #á verkefni! #ann veturinn og 
nemendur fá hjálp kennaranna til a! 
gera hugmynd sína a! veruleika.,

Hvernig er me! fjarnám?
(a! kom í ljós í faraldrinum a! Bif-

röst var eini Covid-klári skólinn. (arna 
voru kennarar sem kunnu á #e$a og 
vildu kenna svona. (a! breytir miklu 
í fjarnámi.,

Í Bifröst kemur námi! til #ín, ekki 
öfugt. (ú getur hlusta! á fyrirlestrana 

e"ir vinnu e!a hvenær sem #ér hentar. 
Svo eru nokkrar vinnuhelgar á hverri 
önn #ar sem #ú mætir upp í Nor!ur-
árdal. Námi! sjál" er svo byggt upp af 
Teams-fundum, fyrirlestrum, mynd-
böndum, umræ!u#rá!um og &eiru. Á 

hverri önn eru tvær lotur á önn, hvor 
lota er í sex vikur, auk�
námsmatsvikunnar sem er sú 
sjöunda. Oft eru fundir í byrjun�og 
lok lotu, me! fyrirlestrum og slíku á 
milli.,

(e$a er líka mjög go$ fyrir um-
hver)!, #ar sem líti! #arf a! fer!ast 
e!a a! koma sér á sta!inn.,

Hvernig er me! sta!nám?
(au sem vilja geta búi! í mjög 

ód%ru húsnæ!i hér á Bifröst. E"ir 
sem á!ur er um a! ræ!a en búseta 
á Bifröst b%!ur samt upp á meira ná-
vígi auk #ess sem sta!setningin hér 
í Nor!urárdal í Borgar)r!i er alveg 
stórkostleg. Ég segi a! #e$a sé falleg-
asta svæ!i landsins. Og svo er tilvali! 
a! skella sér í fjallgöngu og hlusta á 
einn fyrirlestur á me!an.,

Hvernig er félagslífi! á sta!nVN 

� � (a! er heilmiki! félagslíf í 
skólanum. Nemendaa!sta!an er 
einstaklega flott PH�¢B§�FS�NKÚH�HØ§�
TBNIFMEOJ�NF§BM�OFNFOEB���B§�FS�
BMMUBG�TBHU�B§�GØML�GÈJ�¢FOOBO�#JGSBTU�
BSHMBNQB�Ó�BVHVO���È�TÏS�NB§VS�
MKØNB�È�BOE�MJUVN�OFNFOEB�¢B§�FSV�
BMMJS�TWP�ÈO�H§JS��4LØMBMÓGJ§�FS�BMMU�
NKÚH�QFSTØOVMFHU�NB§VS�FS�FLLJ�
CBSB�LFOOJUBMB�È�CMB§J�Ó�SJTBTUØSV�
CBUUFSÓJ���

Nei vi! hef!bundnum grá!um!

Bifrastarglampinn
Vi!tal vi! Margréti Njar!vík, rektor Háskólans á Bifröst

!a" kom í ljós í faraldr-
inum a" Bifröst var eini 
Covid-klári skólinn. 
!arna voru kennarar 
sem kunnu á #etta og 
vildu kenna svona. !a" 
breytir miklu í $jar-
námi.
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HLA&VÖRP 
fyrir framhaldsskólanemendur
 " Teki! saman af Stefáni Árna

E&ir Framhaldsskólanemendur:

Hla"varp 
Framtí"arinnar
#ar ræ!a nemendur Menntaskólans í 
Reykjavík um mál tengd framhalds-
skólanemum, $á a!alega nemendum 
MR

Verzló  
Podcast
Verzlingar fá fyrrum- og núverandi 
nemendur í vi!tal um Verzló

Fyrir framhaldsskólanemendur:

Dótakassinn
Dótakassinn er hla!varp e%-
ir sálfræ!ing Menntaskólans vi! 
Hamrahlí!, Bóas Valdórson, $ar sem 
hann ræ!ir og gefur rá! um andlega 
lí!an nemenda í framhaldsskólum.

Hla"varp Unga 
Fólksins
Hla!varp Ra&!inar!arsam-
bandsins $ar sem $au 
útsk'ra (ókin en 
mikilvæg hugtök 
fyrir ungu 
fólki.

Leitin a" peningum 
Hla!varp e%ir Umbo!smann 

Skuldara um hvernig ma!ur ö!last 
fjárhagslegt sjálfstæ!i

Ungt fólk og hva"
Haldi! utan um af ungmennará!i 
ungmennahús. #ær sem sjá um 
$æ"ina eru Arna Rún og Birta 
Gu!n' 

Hla"varp 
Menntaskólans 
vi" Sund
Hla!varp SMS er nú bara me! einn 
$á" en vonandi ver!a $eir (eiri.  

Hla"varp NFSu
Hla!varp nemendafélags fjölbrauta-
skóla Su!urlands “um allt og ekkert 
me! FSu íva&.”
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Roadhouse franskarnar eru frábærar. (ar 
mælum vi! me! sérstaklega nutella frönskun-
um #eirra.

Hamborgarabúllan
Búllan klikkar aldrei og #ar eru 
franskarnar #eirra engin undan-
tekning. Ég fæ mér #ær me! 
bernaise sósu en hinar sósurnar 
eru ekkert verri. Svo er vanillu 

shake me! algjört lykilatri!i.

Metro 
(egar ég er á rúntinum me! 
vininum förum vi! nánast alltaf í 
bílalúguna á metro og fáum okkur 
oreo shake og stórar franskar og 

#ær eru, án djóks, bara miklu betri en &estar 
franskar á d%rum veitingarstö!um.

(rísteiktar franskarnar me! nauti og bernaise 
sósu hjá steakhúsinu eru himnaríki! Myndi 
bor!a #ar á hverju kvöldi ef a! maturinn væri 
ekki svona d%r!

Block Burger
Crunchy a! utan, mjúkar a! innan. Mæ$i 
salta #ær a!eins meira en annars mjög gó!ar

Sameining nemanda
 " Penni: Embla Waage

Öll eigum vi! #a! sameiginlegt a! eiga 
stundum vandræ!inleg samskipti. 
Ekkert getur stö!va! #ögnina sem 
fylgir e"ir örstu$um samtölum um 

kulda herbergisins og #reytuna sem veru-
lega er farin a! láta sjá sig. (e$a er #a! sem 
a!greinir kunningja og vini. Umræ!uefnin 
klárast hra!ar en sleip sápa rennur ni!ur 
stigann. (ó )nnast bjargvæ$ir á #essum 
grimmu, myrku dögum. Bjargvæ$ir sem fela 
sig í skuggunum en valda endanlega sólarupp-
rásinni. (e$a eru verur sem vekja hatur og 
vi!bjó!. (e$a eru kennararnir sem koma illa 
fram vi! nemendur.

(ó$ sumir #eirra neiti a! svara spurningum 
nemanda og draga #á ni!ur um fjörtíu auga-
stig á pró), skapa #eir skemmtilegar umræ!ur. 
A! vísu varstu opinberlega ni!urlæg!ur fyrir 
#ann glæp a! geispa í tíma. E"ir #a! hélst #ú 
a! engin ma!ur yr!i svo óvitur a! láta sjá sig 
#ér vi! hli!. Einn bekkjarfélagi #inn horf!i 
fur!ulega á #ig. (ú horf!ir skömmustulega 
á námsbókina, sú sem er hulin tárum. Hann 
sn%r sér a! #ér. Hann opnar munninn og 
hvíslar a! #ér: ,,Jesús, sú er í vondu skapi.“ (ín 
innri sál dansar gle!idans. Í #essari vi!bjó!s-
legu #olraun fannstu svari!. Svari! vi! öllum 
#ínum vanda tengdum kunningjum. (ú munt 
aldrei framar #urfa a! mæta í stu$ermabol í 
#eim eina tilgangi a! tala um hve kalt #ér er. 

Loksins getur #ú tala! um hi! augljósa; a! 
kennari #inn sé ömurlegur.

Í #essu dæmi má glöggt sjá kosti #ess a! 
eiga skel)lega kennara. (ó$ gallarnir séu a! 
sjálfsög!u enn til sta!ar. (ekktar aukaverkanir 
#ess a! eiga slæma kennara eru til dæmis:

Ekkert sem #ú gerir er nóg. (ú reynir og 
rembist síendurteki! en fær! aldrei vi!ur-
kenninguna sem #ú #ráir svo hei$. (e$a 
minnir #ig á fortí!arsambönd vi! fólk sem #ú 
reynir helst ekki a! hugsa um.

(ú segir hluti sem eru of dónalegir til #ess 
a! setja á bla!. Kennari #inn er pirrandi, ekki 
Satan endurfæddur. Hann á ekki skili! a! #ú 
kallar hann herfu.

Á einhverjum tímapunkti gefstu upp á 
náminu. Metna!ur #inn leysist upp í hvert 
skipti sem pró)! samanstendur einungis af 
or!aleikjum.

(rá$ fyrir #essu smávægilegu ókosti skapa 
slæmir kennarar mörg tækifæri. (a! fyrir-
)nnast fjölmörg tækifæri #ar sem gó!látlegt 
einelti er meira en velkomi!. Hvernig hef!ir 
#ú kynnst Smára ef kennari ykkar hef!i ekki 
haldi! ykkur )mm mínútur e"ir tímann? (ökk 
sé hvatvísri hatursræ!u getur #ú nú ræ$ um 
körfubolta vi! bekkjarfélaga #inn. (ví #ó$ 
slæmir kennarar geti hrellt ykkur í e"irlí)nu, 
geta #eir sameina! heilu samfélögin.

 " Penni: Stefán Árni

A! sofa ekki nóg er eiginlega or!i! normi! hjá ung-
lingum. A!eins sjö prósent sautján ára unglinga 
sofa nóg á skóladögum og orkudrykkjaneysla 
framhaldsskólanema jókst um meira en helming 

frá 2016 til 2018. Gó!ur svefn er mikilvægur fyrir bæ!i 
andlega og líkamlega lí!an og #a! a! 93% sautján ára 
unglinga sofa ekki nóg er grafalvarlegt og æ$i a! taka á #essu 

vandamáli strax.

Umræ!an er samt á 
villivegi, #a! er ekki ungu 

fólki a! kenna a! #au 
so) ekki nóg, #a! 

er bara einfald-
lega ómögulegt. 

Líkamsklukkan 
á unglingum er 

seinni en hjá 
full#rosk-

a!u fólki 
#annig 

a! 
#rá$ 

fyrir 
a! 

vilja fara a! sofa, er ekki sjálfsagt a! #eir geti #a!. Í sta! #ess a! láta 
unglinga a!laga sig a! ramma samfélgsins, er miki! au!veldara og 
sni!ugra a! a!laga ramma samfélagsins #eirra a! #eim. 

Sty$ing skóla
Byrjum á #ví a! lengja námstíma menntaskóla a"ur. Me! #ví a! 

sty$a menntaskóla, lengdist skóladagurinn og námsmagni!. Í sta! skil-
ar fólk sér einu ári fyrr, en skiptir #a! máli ef margir #eirra sem koma 
inn á vinnumarka!inn eru útbrunnir og korter í kulnun? 

Sty$ingin haf!i áhrif á námsárangur. Í sk%rslu menntamálará!u-
neytisins kom fram a! me!aleinkunn úr stúdentsprófum hafa lækka!, 
ásamt #ví a! vísbendingar séu fyrir #ví a! me!aleinkunnir nemenda í 
Háskóla Íslands me! #riggja ára stúdentspróf séu lægri en #eirra me! 
fjögurra ára stúdentspróf. 

Ljóst er a! sty$ingin hefur ha" &eiri neikvæ! en jákvæ! áhrif á lí!-
an og námsárangur nemenda og er kominn tími til a! a"urkalla #essa 
breytingu. Vi! prófu!um #e$a og #a! virka!i bara alls ekki. 

Skóladagurinn byrjar of snemma
Eins og á!ur kom fram er líkamsklukka unglinga seinni en annarra 

og væri seinkun á byrjun skóladagsins í framhaldsskólum til mikilla 
bóta. Jafnvel seinkun um eina klukkustund myndi breyta heilmiklu og 
myndi stu!la a! betri lífsskilyr!um nemenda. Líkaminn unglinga virkar 
bara ekki #annig a! #eir geti lé$ilega sofna! klukkan 22. Ef skólinn 
myndi byrja seinna, gætu unglingar ná! #eim svefni sem #eir #urfa, 
sem skilar sér í meiri orku og einbeitingu.

(annig stjórnvöld, hæ$um a! kenna unglingum um slæmar svefn-
venjur. Lagi! frekar menntaskólaker)!, #a! er ekki a! virka eins og #a! 
er núna.

Unglingar #urfa bara  
a" vera duglegri a" sofa

Bestu franskarnar  
í Reykjavík

 " Penni: Stefán Árni

Ég og vinir mínir erum miklir áhugamenn um franskar kartö$lur 
og höfum fari! á marga gó!a veitingasta!i í Reykjavík. Hér eru 
veitangasta!irnir sem, a! okkar mati, eru me! bestu franskarnar. 
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Ef #ú ert komin svona langt ber 
ég mikla vir!ingu fyrir #ér. (ú 
last #ennan titil og hugsa!ir 
me! #ér: ,,glósutækni, #e$a er 

ei$hva! fyrir mig“. Ótrúlegt, hreint 
makalaust. Mögulega ertu sammála 
#eirri sta!hæ)ngu a! glósur séu ekki 
hjálpartæki, heldur lífstíll. Ef til vill 
hefur #ú prófa! margt og ekkert gengi! 
e"ir. E"irfarandi ver!ur upptalning og 
inns%n í lífsbrau! nemanda.

Nemandinn sem ekki tekur 
glósur:

(essi nemandi ó$ast ekkert. Hann 
situr í tíma, sannfærir sig um a! undir-
me!vitund hans me!taki uppl%singar 
og hugsar um Star Wars. Hann reynir 
ítreka! a! sannfæra a!ra nemendur a! 
#e$a sé me!vitu! tilraun. A! #e$a sé 
hans a!fer! til a! ganga sem best í sínu 
námi. Innst inni berst samviskan og 
Megas. ,,Tíminn &%gur áfram og hann 
teymir mig á e"ir sér“ (Megas, 2015). 
(ú veist a! pró)n nálgast ó!&uga og 
#ú skilur ekkert.

Kvöldi! fyrir pró)! kveikir #ú á 
klassískri tónlist, hellir upp á ka' 
og )nnur quizlet á internetinu gó!a. 
Nó$in rennur frá í hálfger!ri lei!slu. 
(ú lofar sjálfum #ér a! læra fyrr fyrir 
næsta próf, en gerir #a! aldrei.

(essum nemanda til varnar fær 
hann o"ast hærri einkunnir en nem-
andinn sem alltaf hélt sér vakandi í 
tíma. 

Nemandinn sem sefur me" 
námsefni" undir pú"anum:

(essi nemandi er ógnvekjandi. 
Hann heldur sér gangandi á sjálfs-
trausti og ógurlegu magni af fæ!ubóta-
efnum. Líklega hefur einhver minnst 
á #essa a!fer! í návist nemandans 
og hann dolfalli!. Hann hugsar me! 
sér: ,,ég sef hvort sem er allan sólar-
hringinn“.

(essi nemandi #ekkir ógurlegan 
má$ #ess a! trúa fyrirbæri í raun-
vöruleikan. Auk #ess a! ö!last vit-
neskju í gegnum sængurföt getur 
#essi nemandi #ekkt stjörnumerki 
andstæ!ings á höfu!lagi hans. Nem-
andinn #ekkir grunnatri!i töfraheims-
ins og n%tir sér hann óspart. Kennarar 
í orlofum, skyndilegar hugde$ur og 
ástarljó!. (ú skalt ekki halda í eina 
sekúndu a! #e$a séu tilviljanir.

Nemandinn sem gerir 
hugarkort:

(essi nemandi hefur fari! til 
námsrá!gjafans ótal sinnum, alltaf 
me! sama vandmáli!. Hann reynir 
og rembist vi! námsefni! en skilur enn 
ekki hvernig hornklofar og logar geti 
skapa! tækifæri fyrir hann. Hvern-
ig virkar #e$a? Af hverju #arf ég a! 
læra #e$a? (ó er #e$a metna!arfullur 
nemandi sem ætlar sér langt. Innan 
ótal tilrauna hefur hann fundi! glósu-
a!fer! sem virkar (a! einhverju leiti). 
Hann getur loks sprey$ sína listrænu 
hæ)leika og lært, á sama tíma!

Nemandinn sem hengir 
glósurnar upp á vegg:

(essi nemandi er ávalt ei$ af 
tvennu: nemandinn sem nálgast 
kulnun og nemandinn sem lenti í 
kulnun. Á einhverjum tímapunkti 
#arf a! sæ$ast vi! núi!. (ú hæ$ir a! 
grípa námsefni! e"ir ákve!i! margar 
tilraunir. (reytan fer a! segja til sín. 
(essi nemandi heldur a! hann sé y)r 
borin hi! mannlega e!li. A! hann einn 
sé me! heila svo má$ugan a! svefn sé 
undir honum kominn. Varastu a! eiga 
í samskiptum vi! #ennan nemandi á 
prófatörn, hann gæti biti! #ig.

Nemandinn sem ekki skilur 
sína eigin skri&:

(essi nemandi á allan heiminn skil-
i!. Hann reynir af bestu getu a! skapa 
pláss fyrir lærdóm og visku. (ví mi!ur 
skildi hann ekki e"ir pláss fyrir sig. (a! 
a! skilja ekki sína eigin skri" #arf ekki 
a! vera ni!urlægjandi. Í versta falli er 
#a! hlutlaust. (ví mi!ur er mjög lé$ 
a! gera líti! úr #essum nemanda. (a! 

er aumkunarvert a! sjá hann rembast 
vi! a! lesa sín eigin svör í tíma. (ess 
vegna eru allir hva$ir til #ess a! klappa 
#essum nemanda á baki!. Hann á #a! 
ósköp er)$.

Nemandinn sem gerir 
glósur í tíma og fínpússar 
#ær e&ir tímann:

(essi nemandi er ekki til. (e$a er 
einfaldlega ljúfur dagdraumur kennara. 
Yndisleg alda sem skve$ir volgum 
dropum á gangandi vegfarendur. (e$a 
er nemandinn sem færir kennurum 
epli í uppha) tímans og kyssir #á undir 
lokin. Hann grætur aldrei y)r náminu. 
(vert á móti, #a! fær hann til #ess 
a! orga úr hlátri! Hver hef!i haldi! 
a! málshæ$ir gætu vei$ mannveru 
slíka hamingju? Uppáhaldslitur #essa 
nemandi er hvítur og uppáhaldsmatur 
hans eru #urrir hafrar. Til #ess a! 
undirbúa nánar samvistir vi! #ennan 
nemanda getur vika í hesthúsi skila! 
gó!um árangri.

Nemandinn sem gerir litla 
minnismi"a:

(essi nemandi virkar, úr sjón-
arhorni ókunnugra, saklaus og metn-
a!arfullur. (e$a er #ó aldrei raunin. Í 
fyrsta lagi hefur hann fórna! ó#ar&ega 
miklu fyrir hæstu einkunn í grunn-

skóla. Hann missti allt: tómstundir, 
gle!i og dverghamsturinn sinn. Slíkar 
#olraunir breyta fólki og er #essi nem-
andi engin undantekning. Í ö!ru lagi 
er lesefni hans af vafasömu si!fer!i. 
Frekari útsk%ring æ$i ekki a! gerast 
#örf. Í #ri!ja lagi b%r hann y)r leik-
listarhæ)leikum sem &estir myndu 
n%ta í fallegan starfsferil. (ess í sta! 
notfærir nemandinn sér #a! í daglegu 
lí). Í ney!artilvikum hefur hann gráti! 
fyrir framan kennara til #ess a! ö!last 
#essi 0.35 stig sem vanta!i upp á.

Námsferill #essa nemanda vekur 
a!dáun og ó$a í senn. Ha)! varan á.

Nemandinn sem tekur 
glósur á fartölvu:

(essi nemandi er hávær í tíma. Fyr-
ir tímann tekur hann upp glansandi 
bleiku fartölvuna sína. Hann ly"ir 
henni jafnvel a!eins upp í lo"i!. (a! 
er mikilvægt a! allir taki e"ir henni. Ef 
nemandinn #arf a! endurskapa atri!i 
úr Konungi Ljónanna til #ess a! ná #ví 
fram, gerir hann #a!. Glósurnar eru 
slegnar inn af gífurlegum hra!a. Nem-
andinn er auk #ess me! #unga )ng-
ur og getur ekkert af #ví gert. Hvers 
vegna æ$i hann a! hafa hljó$ í tíma? 
Hinn möguleik-
inn er a! vera 
afskaplega svalur.

Nemandinn 
me! límheila:

(essi nemandi 
er allt sem #ú 
gætir óska! #ér. 
Hann hefur ekki 
teki! bækurnar 
úr plastinu og 
veit varla hvernig 
á a! halda á bl%-
anti. Samt sem 
á!ur getur hann 
#uli! upp y)r 
400 fuglategundir. 
Ótrúlegt en sa$, er 
svona fólk til. Fyr-
ir #á sem enn ekki 
vilja trúa, gakktu 
inn í sögufyrir-
lestur í Háskóla Ís-
lands. (essi nem-
andi glósar ekki en 
fylgist grannt me!. 

(e$a er a! 
minnsta kosti #a! 
sem hann vill a! #ú 
haldir…

Nemandinn sem tekur 
,,Cornell-glósur“:

(ú veist a! #essi nemandi tekur 
,,Cornell-glósur“ #ví hann segir #ér 
#a!. Engir feluleikir, ekkert spaug. (ú 
reynir a! for!ast nemandann eins og 

heitan eldinn. Ef #ú ver!ur honum 
fyrir brá! mun hann útsk%ra allt vi! 
#essa ómerkilegu glósua!fer!. ,,(essi 
glósua!fer! hefur gjörbrey$ lí) mínu. 
Ég skil ekki hvernig ég gat lifa! á!ur 
en ég kynntist henni!“ (ú veist ekki 
hvernig #ú á$ a! segja nemandanum 

a! #essi umræ!a svæ)r #ig. A! 
#e$a sé ástæ!a #ess a! nemandinn 
eigi enga vini og a! foreldrar hans 
elski hann ekki. 

Til #ess a! eiga vi! #ennan 
nemanda er afar mikilvægt a! #ú 
pró)r ekki a! glósa me! #essari 
a!fer!. (ó$ hún sé bæ!i skiljanleg 
og hjálpleg; mun hún aldrei ver!a 
#ess vir!i. Um lei! og nemandinn 
sér sköpunarverk #i$ æ$lei!ir 
hann #ig. Hva! ver!ur ræ$ inn-
an veggja #essa æ$lei!ingjar? (ú 
getur ré$ ímynda! #ér.

Nemandinn sem tekur glósur 
á ritvél:

(essi nemandi hefur aldrei 
veri! fjarverandi frá skólahaldi. 
Jafnvel #ó$ hann mætir daglega 
skjálfandi í beinunum. Varanleg 
heilsufarsvandamál fylgja #essum 
nemanda. Hann hefur enn ekki 
vanist augngotum samnemenda 
sinna #egar ritvélin er dregin upp 
úr bakpokanum. Óvinsældin er 
farin a! ná til hans. (a! a! hann 
bjó!i sætisfélögum alltaf upp á 
heyrnatappa vir!ist ekki bæta 
nei$ upp. Hva! er ætlast til #ess 
a! hann geri? Noti e!lileg skri-
færi?

Hva! glósutækni #ín segir um #ig
 " Penni: Embla Waage
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Rá" 1 – Eig"u alltaf varasjó"
Treystu mér, #ú munt #akka #ér fyrir #a! 
seinna meir ef #ú reynir a! halda #ig vi! 
#essa reglu. Me! #ví a! eiga alltaf til dágó!a 
fjárhæ!, svo sem 100.000 krónur, minnka 
stórlega líkurnar á #ví a! #ú lendir í #eirri 
stö!u a! #urfa a! taka ránd%rt neyslulán ef 
ei$hva! kemur upp á. Allt of mörg okkar eiga 
ekki til neina slíka sjó!i #egar tölvan okkar 
bilar, jólin reynast d%rari en vi! héldum, 
okkur b%!st tækifæri til a! fara skemmtilega 
fer! til útlanda e!a anna! óvænt ver!ur #ess 
valdandi a! vi! #urfum a! ey!a peningum. 
Ákveddu fjárhæ! sem #ú telur a! henti #ér 
og reyndu svo eins og #ú mögulega getur 
a! fylla strax á sparna!inn e"ir a! #ú hefur 
#ur" a! sækja einhverja aura í hann.

Rá" 2 – Reyndu a" dreifa ekki 
grei"slum
(a! er ágætis #umalpu$aregla a! kaupa 
aldrei nei$ strax og borga fyrir #a! sí!ar, 
nema #egar tekin eru húsnæ!is- e!a námslán. 
Möguleikum til grei!sludrei)ngar hefur fjölg-
a! til muna a! undanförnu og eru or!nir mun 
a!gengilegri en á!ur en #a! #%!ir ekki a! 
#a! sé gó! hugmynd a! n%ta #á. Me! #ví a! 
kaupa ei$hva! í dag og grei!a fyrir #a! sí!ar, 
hva!a nafni sem #a! kallast, ertu a! öllum 
líkindum a! fara a! borga mun meira fyrir 
kaupin en #au kosta. Ef #ú vilt ekki borga 
meira fyrir símann en hann kostar skaltu 
safna fyrir honum og borga á sta!num. Ef #ú 
ney!ist til a! taka lán skaltu sækja #ér rá!gjöf 
um hva!a lán er ód%rast fyrir #ig og hvernig 
#ér mun best takast a! grei!a #a! ni!ur. Slík 
rá!gjöf kostar ekkert.

Rá" 3 – Passa"u #ig á smálánum
Umbo!sma!ur skuldara er stofnun sem 
a!sto!ar fólk sem lendir í meirihá$ar 
fjárhagser)!leikum. Ári! 2012 
voru  5% skjólstæ!inga 
stofnunarinnar 18-29 ára 
en #a! hlutfall hefur rí&ega 
)mmfaldast sí!an #á. Á sama 
tíma hefur hlutfall #eirra 
skjólstæ!inga sem teki! hafa 

smálán e!a skyndilán hækka! úr 6% í vel 
y)r helming. Smálán eru áka&ega d%r og geta 
veri! sí!asti vi!komusta!ur fólks á!ur en 
#a! lendir algjörlega á vegg í fjármálunum 
og getur ekki ré$ úr kútnum. Reyndu #ví a! 
halda #ig alveg frá #eim.

Rá" 4 – Skrá"u #ig í 
séreignarsparna"
Ef #ú ert a! vinna en ert ekki me! sér-
eignarsparna! ertu á 2% lægri launum en #ú 
á$ ré$ á og fær! ekki ska$aa!sto! frá hinu 
opinbera #egar #ú kaupir #ína fyrstu íbú!. 
(ess vegna er um a! gera a! ganga frá slíku 
strax, alveg sama hversu miki! #ú vinnur e!a 
hversu há launin #ín eru. E"ir a! #ú hefur 
skrifa! undir samning eru 2-4% af laununum 
#ínum dregin frá í hverjum mánu!i og vinnan 
#ín ver!ur a! gefa #ér 2% til vi!bótar. (ú 
getur svo nota! #essa peninga til a! hafa #a! 
betra #egar #ú ver!ur eldri e!a til #ess a! 
leggja fram vi! ska$frjálsa útborgun #egar 
#ú kaupir #ína fyrstu íbú!. (e$a hefur svo 
sannarlega hjálpa! mörgum.

Rá" 5 – Byrja"u snemma a" safna 
fyrir fyrstu íbú"
Ef #ú hefur í hug a! kaupa #ér íbú! skaltu 
passa a! byrja ekki a! spara fyrir henni of 
seint. Vi! Íslendingar erum í kringum 23 
ára #egar vi! a! me!altali &ytjum úr for-
eldrahúsum en kaupum a! me!altali 
okkar fyrstu íbú! um 9 árum sí!ar. 
Fjölmargir festast á leigumarka!i 
sem ekki vilja vera #ar vegna 
#ess a! #a! er d%rt a! borga 
leigu og er)$ a! safna fyrir 
íbú! á sama tíma. Ef #ú 
ert a! hugsa um a! kaupa 
íbú! og b%r! heima hjá 

foreldrum #ínum skaltu í #a! minnsta spá í 
#ví a! byrja a! spara strax, á me!an #ú #ar" 
ekki a! borga leigu.

Rá" 6 – Lær"u a" lesa 
launase"ilinn #inn
Ertu ekki örugglega a! fá #a! sem #ú á$ ré$ 
á? Er vinnuveitandinn #inn a! grei!a #ér yf-
irvinnu #egar #ú á$ ré$ á henni og millifæra 
y)r í séreignarsparna!inn #inn í hverjum 
mánu!i? Me! #ví a! kunna a! lesa launase!-
ilinn #inn getur #ú passa! upp á #e$a. Gó!ar 
lei!beiningar er a! )nna á netinu, til dæmis 
hjá sté$arfélögunum en #ú getur líka óska! 
e"ir a!sto! frá #eim sem grei!ir #ér launin.

Rá" 7 – Kanna"u hvort #ú komist 
hjá #ví a" eiga bíl
(a! getur veri! mjög d%rt a! eiga bíl. Félag 
íslenskra bifrei!aeigenda (FÍB) tekur saman 
dæmi um slíkan kostna! á hverju ári og tekur 
#á allt me! í reikninginn, svo sem ver!lækk-
un bílsins, eldsneyti, sko!un, tryggingar, 
vi!hald og &eira. Kostna!urinn getur jafnvel 
numi! 1-2 milljónum króna á hverju ári og 
ef vi! erum a! spara á sama tíma getur #a! 
hjálpa! okkur til muna a! leggja bílnum e!a 
sleppa honum alfari!. Kannski er hægt a! 
leigja bíl hluta ársins í sta!inn, taka leigubíl 
e!a strætó, hjóla e!a ganga og spara heilmikl-
ar fjárhæ!ir í lei!inni.

Rá" 8 – Finndu sparna" í 
neyslunni #inni
(a! fyrsta sem vi! sko!um #egar 

vi! byrjum a! spara er a! draga 
úr neyslu. Hva! heldur #ú a! 
#ér tækist a! spara! miki! 

me! #ví til dæmis a! 
fækka fer!um í 

sjálfsala, segja 
upp ó#arfa 

áskri"um, vera duglegri a! kaupa nota!ar 
vörur e!a smyrja o"ar nesti í sta! #ess a! 
kaupa tilbúinn mat? (egar margt slíkt er lagt 
saman getur veri! hægt a! auka talsvert vi! 
sparna!inn sinn og #ar getur jafnvel muna! 
mjög háum fjárhæ!um.

Rá" 9 – Spara"u og haf"u gó" áhrif 
á umhver%" í lei"inni
Me! #ví a! kaupa nota! og selja #a! sem vi! 
erum hæ$ a! nota höfum vi! ótvíræ$ mjög 
jákvæ! áhrif á umhver)! en vi! getum líka 
spara! heilmiki!. En #urfum vi! endilega a! 
kaupa? Gó! regla, sem margir hafa tileinka! 
sér, er a! kaupa aldrei nei$ strax. Í sta! #ess 
a! kaupa skóna um lei! og #ú sér! #á í skó-
bú!inni skaltu koma a"ur á morgun. (á hefur 
#ú ná! a! sofa á #essu og á$ar #ig jafnvel á 
a! #ú #ar" skóna ekki eins miki! og #ú hélst. 
Prófa!u #e$a, #a! er hreint ótrúlegt hva! 
#e$a virkar o".

Rá" 10 – Lær"u a" gefa út reikning
Vi! munum ekki öll fá tekjur okkar a! fullu 
úr hef!bundinni fullri vinnu. Lítil verkefni 
e!a stór sem vi! getum teki! a! okkur eru a! 
ver!a stærri hluti tekna fólks og munu e&aust 
bara aukast me! árunum. Leita!u tækifæra til 
a! n%ta hæ)leika #ína til a! skapa #ér auka-
tekjur og passa!u upp á a! #ú kunnir a! gefa 
út reikning fyrir slíku og rukkir ré$ ver!. 

 " Innsent efni eftir: Björn Berg Gunnarsson Deildarstjóri Greiningar og fræ!slu Íslandsbanka

Glæpasagnahöfundurinn Catherine Aird sag"i ei$ 
sinn „ef #ú getur ekki s'nt go$ fordæmi #ar&u bara 
a" sæ$a #ig vi" a" vera hræ"ileg vi"vörun“. Ég veit 
ekki me" ykkur en mér #æ$i hi" fyrra betra. !a" 

er nefnilega lei"inlegt a" á$a sig á #ví e&ir á vi" ger"um 
meirihá$ar mistök. Vissulega getur #a" veri" tækifæri til 
#ess a" læra af reynslunni og gera betur næst, en #a" getur 
líka veri" svo d'rt a" okkur bjó"ast jafnvel fá tækifæri til 
a" gera betur næst.

Best og ód'rast er #ó a" læra af reynslu annarra og #á 
skiptir kannski litlu máli hvort vi"komandi ha% reynst 
go$ fordæmi e"a hræ"ileg vi"vörun. Me" #ví a" setja sér 

nokkrar #umalpu$areglur, tileinka sér ákve"in prinsipp og 
læra örfá atri"i er hægt a" auka stórlega líkurnar á #ví a" 
okkur muni vegna í #a" minnsta a"eins betur hva" var"ar 
peningana okkar og minnka sömulei"is líkurnar á a" vi" 
lendum í fjárhagser%"leikum.

!e$a er miki" áhugamál hjá mér og #ví var #a" mér 
mikil ánægja #egar óska" var e&ir #ví a" ég hripa"i hér 
ni"ur nokkur or" í ykkar fína bla". Lítum snöggvast á 10 
rá" um peninga sem vonandi geta gagnast ykkur.Rá" 1 – 
Eig"u alltaf varasjó"

Treystu mér, #ú munt #akka #ér fyrir #a" seinna meir 
ef #ú reynir a" halda #ig vi" #essa reglu. Me" #ví a" eiga 

alltaf til dágó"a fjárhæ", svo sem 100.000 krónur, minnka 
stórlega líkurnar á #ví a" #ú lendir í #eirri stö"u a" #urfa 
a" taka ránd'rt neyslulán ef ei$hva" kemur upp á. Allt 
of mörg okkar eiga ekki til neina slíka sjó"i #egar tölvan 
okkar bilar, jólin reynast d'rari en vi" héldum, okkur b'"st 
tækifæri til a" fara skemmtilega fer" til útlanda e"a anna" 
óvænt ver"ur #ess valdandi a" vi" #urfum a" ey"a pening-
um. Ákveddu fjárhæ" sem #ú telur a" henti #ér og reyndu 
svo eins og #ú mögulega getur a" fylla strax á sparna"inn 
e&ir a" #ú hefur #ur& a" sækja einhverja aura í hann.

10 rá! um 
peninga
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 " Penni: Stefán Árni og Árni Pétur Árnason

1. Hann fæddist 4. Apríl 1952.
2. Hóf ferill sinn sem hörpuleikari #egar hann var #riggja ára.
3. (egar hann var 17 ára fór hann a! æfa gítar hjá #%ska meistaranum Kurz von Himmel.
4. Um #rítugsaldur tók hann upp l%ru.
5. Hann hélt a! hann væri örvhentur #ar til hann var 24 ára.
6. Hann bor!ar alltaf #rjár pylsur me! lakkrís í morgunmat.
7. Mugison var me! cameo í köngulóamanninum 3.
8. Flestir halda a! ré$a nafni! hans sé Einar Örn en ré$a nafni! hans er Ragnhei!ur.
9. Hann drekkur bara faxe kondi og er me! faxe kondi vask á heimili sínu.
10. Í 7 mínútur ári! 2006 var Mugison ríkasti ma!ur landsins.
11. Mugison var dæmdur fyrir mannré$indabrot #egar hann gaf út lélega plötu.
12. Sería 3 af æ!i ver!ur um Mugison.
13. (rálátur or!rómur um ástarsamband hans og Páls Óskars er á rökum reistur.
14. Mugison var manneskjan sem drap J.F.K.
15. Hann bjó til Covid svo a! hann gæti sami! tónlist í fri!i.

15 kolrangar sta!reyndir 
um Mugison

Hva! merkja grá!urnar í háskólum?
 " Penni: Elís &ór Traustason

Ég fór a! velta fyrir mér háskólanámi fyrir ári 
sí!an. Me!an ég sko!a!i áfangana rakst ég 
á alls konar skammstafanir, heiti og merk-
ingar sem ég kanna!ist vi! en skildi ekki, t.d. 
diplóma, B.A., Ph.D., M.B.A., bachelor og 
M.Ed. Smám saman tókst mér a! púsla saman 
ker)nu me! #ví a! lesa mér til og spyrjast 
fyrir um. Ég er viss um a! &eiri ha) lent í 
svipa!ri stö!u og #ess vegna langa!i mig a! 
setja upp einn lau&é$an lei!arvísi fyrir #á sem 
eru a! velta fyrir sér háskólanum. (e$a gildir 
samt a!allega um nám vi! íslenska skóla og er 
sérstaklega mi!a! vi! HÍ og HR.  

Hva" merkja #essar 
skammstafanir?
Í afar stu$u máli má setja upp helstu skamm-
stafanirnar á #ennan há$. 

Helstu prófgrá!urnar:
B.=bachelor/bakkalársnám
M.=Master/meistaranám
Ph.D.= doktorsnám
Helstu svi!:
A.=arts 
S.=sciences
Ed.=education 

Fyrri stafurinn er prófgrá!an (hér B. e!a 
M.) og seinni fyrir námssvi! (hér A., S. e!a 
Ed.). Arts stendur samt venjulega inn fyrir 
hugvísindi og sciences fyrir raunvísindi, sem 
er í raun og veru skipting úr latínu (artes, 

scientiae) og var notu! um #essi tvö svi!. (á 
eru bókmenntir og lögfræ!i B.A. e!a M.A. 
grá!ur en verkfræ!i B.S. e!a M.S. Hins vegar 
stendur Ed. fyrir menntavísindi, #.e. nám til 
#ess a! ver!a kennari. Til a! kenna í fram-
haldsskóla #arf t.d. M.Ed. grá!u. (a! eru samt 
til &eiri skammstafanir sem falla ekki í ker)! 
fyrir ofan, t.d. M.B.A. fyrir master of business 

administration. Diplómur og Ph.D. standa sér 
og námsvi! grá!unnar o"ast ekki teki! fram.

Hva" er B-grá"a?
B-grá!a, stundum kalla!ar bachelor e!a 
bakkalár, telst vera grunnnámi! í háskólanum. 
Y)rlei$ #arf a! klára B-nám á!ur en  haldi! 
er áfram í námi. Á Íslandi er B-nám í a! 

minnsta kosti #rjú ár (180 einingar) en getur 
veri! lengra í ö!rum löndum. Venjulega er 
B-nám 180 einingar í sama fagi en stundum 
er hægt a! taka 120 einingar í a!alvali og 60 
einingar í aukavali, t.d. 120 einingar í lögfræ!i 
og 60 al#jó!asamskiptum. O" #arf a! skrifa 
bakkalársritger! í lok námsins. 

Hva" er M-grá"a?
M-grá!a, stundum kalla! master e!a meist-
ari, telst vera almennt framhaldsnám. O" eru 
inntökuskilyr!in #au a! #a! #ur) a! klára 
B-nám í svipu!u fagi til a! fara í M-námi!. 
M-nám b%!ur o" upp á meiri sérhæ)ngu. (a! 
er y)rlei$ sty$ra, um tvö ár (120 einingar) 
í sta! #riggja. Náminu l%kur y)rlei$ me! 
meistararitger!. 

Hva" er Ph.D. nám?
Ph.D. nám, betur #ekkt sem doktorsgrá!a, 
er efsta stig prófgrá!u. (a! getur teki! mörg 
ár a! taka doktorsnám sem krefst #ess o" a! 
nemandinn taki a! sér rannsóknarverk. Dokt-
orsritger!ir #arf líka a! verja í sérstakri athöfn 
fyrir dómnefnd. 

Hva" er diplómanám?
Diplómanám er o"ast hagkvæmt vi!bótar-
nám sem er au!velt a! taka me! vinnu/námi. 
Y)rlei$ a!eins 30-60 einingar. Diplómur eru 
sjaldan mjög fræ!ilegar heldur ætla!ar til #ess 
a! fólk ö!list ákve!na #ekkingu og hæfni sem 
mun n%tast #ví seinna í star).

 " Penni: Stefán Árni

Nú fer brá!um a! koma a! #ví a! ég sem menntskælingur #ur) a! 
velja hva!a háskólagrá!u ég vilji velja e"ir útskri". Ég held a! ég 
ha) ná! a! afmarka vali! af tveimur grá!um; Lögfræ!i í Háskóla 
Íslands e!a Kvikmyndager!arnám í #eim skóla sem ver!ur fyrir 

valinu #egar á a! stofna fyrstu kvikmyndarger!ardeildina á íslandi, en #a! 
á a! gerast á næstunni. Au!vita! æ$i ég a! velja lögfræ!i, #a! nám b%!ur 
upp á endalausa starfsmöguleika, fín laun og líklegast frekar stö!uga vinnu. 
En nenni ég virkilega a! ey!a öllu lí) mínu í lögfræ!i? Kannski. Ég hef veru-
legan áhuga á &estu sem tengist lögfræ!i og stjórns%slu Íslands en a! gera 
#a! a! lí) mínu, ég er ekki viss um #a!. Hins vegar hljómar Kvikmyndager! 
mjög vel. Aldrei lí!ur mér jafn betur og #egar ég er a! gera ei$hva! tengt 
kvikmyndum. Leikstjórn, handritaskrif, og allt #a!. En í fyrsta lagi ver!ur 
líklegast mjög er)$ a! komast inn í kvikmyndadeild listaháskólans, ef hann 
ver!ur fyrir valinu og í ö!ru lagi er ekkert sjálfsagt a! ég ha) hæ)leikann og 
dri-ra"inn í a! ver!a einhver vinsæll og e"irsó$ur kvikmyndager!arma!ur. 
Ég fæ í magann #egar ég #arf a! hugsa um #e$a og mun ég líklegast ekki 
ákve!a mig #anga! til a! #a! er korter í a! umsóknarfrestur fyrir háskóla-
nám lí!ur. Á einn bóginn get ég vali! mér alveg semi-áhugarvert nám me! 
mörgum starfsmöguleikum en á hinn bóginn get ég vali!, #a! sem a! ég held 
a! ver!i miklu skemmtilegra nám sem er #ó me! mun er)!ari starfsmarka!. 
Ég er líklegast ekki sá eini sem er me! #e$a vandamál en #ví mi!ur #á hef ég 
ekkert svar. Ég get láti! ykkur vita #egar a! kemur a! ákvör!unni ef ég ver! 
ekki búinn a! leggjast í dvala y)r hversu er)$ #a! er a! ákve!a alla lífslei! 
sína me! einni ákvör!un.

hún er súr, hún er sæt, hún 
er mín.
hún er heróín.
hva! ég #rái hana,
helsta óvin vinstrimanna

tennur mínar æpa,
en ég get ekki hæ$.
#egar lí)! gefur #ér von
er er)$ a! neita,
mér lí!ur miklu betur,
engin streita

VonaraldinStö!ugt e!a 
skemmtilegt starf?
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VERTU ME! VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er n!tt og frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. "ú skráir vinnutímana #ína me$ einum 
smelli í Klukk og veist #á nákvæmlega hversu miki$ #ú vinnur og hvenær. Hægt er a$ virkja 
sta$setningarbúna$ í appinu sem minnir #ig á a$ klukka #ig inn e$a út.
Ná$u #ér í Klukk í AppStore e$a á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 
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Hva!a ka"drykkur ert #ú?
 " Penni: Elís &ór Traustason

Ka'i er yndislegur drykkur en líka spegill inn í sálarlí$i!. Allir sem hafa panta! sér ka'idrykki geta sta!fest %etta. Hentu öllum 
stjörnumerkjum mannger!argreiningum út um gluggann og $inndu út úr %ví hver %ú ert samkvæmt ka'ibollanum %ínum. 

Svart:
(ú ert hógvær og hagkvæm t%pa. (ú drekkur ka' til a! halda 
#ér vakandi en ekki fyrir brag!i!. 

Americano:
Fílar #a! svart og sykurlaust. (ú vilt einfalt líf og líklegast go$ 
starf til a! sjá fyrir pening fyrir allt sem #ú #ar" a! kaupa. 
B%r! mögulega í Kópavogi en vilt ekki vi!urkenna #a!.

Cappuccino:
(ú ert vanaföst t%pa, #ú fílar fólk, #ér semur vel vi! a!ra. Fer! ekki út fyrir rammann.

Espresso macchiato:
(ú ert sælkeri, #ú veist hva! #ú vilt og setur háar kröfur um 
fágun. Værir til í a! búa á Ítalíu.

Hafra/soja/möndlula$e:
(ú ert anna!hvort me! laktósaó#ol e!a b%r!/langar a! búa í Vesturbænum. Enginn millivegur. 

La$é:
(a! blundar í #ér lítill listama!ur. (ú kannt a! meta a! lesa 
gó!a bók e!a teikna á ka'húsi me! nánustu vinum #ínum.
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Opnum snemma
lokum seint

Á morgnana, 
í hádeginu,  
á hra!fer! heim  
e!a í kvöldsnarli!... 
vi! erum til sta!ar fyrir "ig!

 
N# og spennandi tilbo! í hverri viku  
og alltaf girnilegt Combo tilbo!  
sem "ú getur gripi! me!.

Fjórfaldur espresso:
(ú æ$ir a! slaka á í ka'drykkjunni. Og #ú ert mögulega í MR. 

Flat White:
(ú ert ákve!in t%pa, #ú veist hva! #ú vilt og ert me! afar gó!an 
ka'smekk (Hefur ekkert a! gera me! #a! a! höfundur #essar-
ar greinar kann vel a! meta Flat White)

Skyndika(:
Ef #ú fær! #ér skyndika' og fílar #a!, #á ertu djöfullinn sjálfur 
í mannslíki e!a ekki me! brag!lauka. Skammastu #ín. 

Mokka:
(ú ert enn#á meiri sælkeri. (ú kannt a! meta lystisemdir 
lífsins. 

Ísla$é:
(ú vildir a! #ú værir á Starbucks. (a! er allt í lagi, vi! viljum 
#a! öll líka. 
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Svör: Hei"a Skúladó$ir og 
háskólará"i"

Fyrir #á nemendur sem hafa ekki 
mætt á Háskóladaginn á!ur, hvers 
mega #eir vænta? 
Á Háskóladeginum kynna fulltrúar 
frá öllum námsbrautum allra háskóla 
landsins námi!. Háskóladagurinn 
byggir á spjalli milli fulltrúanna 
og ver!andi nemanda og myndar 

#ar me! persónulegri upplifun og 
nálgun. Á Háskóladeginum gefst 
nemendum tækifæri til a! spyrja 
sinna spurninga og )nna drauma-
námi! si$. 

Hva! rá!leggur #ú nemendum a! 
gera var!andi fjölda námsbrauta 
sem ver!a kynnt á deginum? 
(Margar námslei!ir eru í bo!i; mæl-
ir!u me! a! #au kynni sér náms-
brautirnar fyrirfram á!ur en #eir 
mæta á daginn?) 
N%r vefur Háskóladagsins er í 
vinnslu og ver!ur kominn í lo"i! 
19. febrúar. (ar má )nna y)rlit y)r 
allt grunnnám (Bachelor’s nám) í 
öllum háskólum landsins og leitarvél 
sem au!veldar ver!andi nemendum 
leitina a! ré$a náminu. (ar er t.d. 
hægt a! leita a! nöfnum á náms-
brautum e!a nota leitaror! (e. taggs) 
svo sem forritun e!a fjármál og #á 
birtast allar námsbrautir sem tengj-
ast leitaror!inu.

Hvernig er vi!bur!urinn frábrug!-
inn fyrri árum?
Í ár ver!ur Háskóladagurinn 
haldinn me! stafrænum hæ$i í 
fyrsta sinn. Kennarar og nemendur 
allra námsbrauta, í öllum skólum 
landsins munu kynna námi! og 
svara spurningum í gegnum Zoom. 

Munu háskólarnir fyrst standa fyr-
ir almennri kynningu á skólunum 
e!a er meira einblínt á námsbraut-
irnar sem #au bjó!a upp á? (Er 
a! velta #ví fyrir mér hvernig há-
skóladagurinn byrjar? Ver!ur fyrst 
tala! almennt um háskólanám og 
hvernig fyrirkomulagi! á deginum 
á sér sta! e!a velja nemendur strax 
hva!a námsbrautir #eir vilja sko!a 
nánar?) 
(a! ver!ur engin almenn kynning á 
skólunum sjálfum, heldur ver!a y)r 
300 fjarfundir haldnir samtímis frá 
öllum skólum landsins me! kynn-
ingu á öllum námsbrautum. (ú velur 
#a! nám sem heillar #ig og fer! á 
#ann Zoom fund. Fundirnir ver!a 
í gangi frá kl. 12 til 16 svo #ér gefst 
nægur tími til a! kynna #ér margar 
námsbrautir.  

Fá nemendur sendar uppl'singar 
í tölvupósti me! mikilvægar upp-
l'singar um hverja námslei!? Til 
dæmis uppl'singar um inntökupróf, 
um #á áfangana á hverri námslei!,  
um einingar og svo framvegis. E!a 
er #ví dreift á fundinum sjálfum? 
(Til dæmis fékk ég uppl'singar um 
inntökuprófi! í læknisfræ!i á Há-
skóladeginum í fyrra.)
Allar slíkar uppl%singar ver!a 
a!gengilegar á lendingarsí!u hverrar 
námsbrautar #ar sem Zoom-fund-
irnir fara fram.

Ver!ur gefi! tilefni fyrir nemendur 
a! spurja og spjalla vi! nemendur/
kennara á Háskóladeginum?
Er víst búin a! svara #essari spurn-
ingu :)

“Ver!a sér fundarherbegi, e!a “brea-
koutrooms” fyrir hverja námslei! í 
hverjum skóla?
(essari líka.

Hefur undirbúningurinn í ár veri! 
meira krefjandi í samanbur!i vi! 
seinustu ár? 
Já, undirbúningurinn hefur veri! 
meira krefjandi í ár í ljósi stafrænn-
ar nálgunar. Háskólarnir n%$u 
tækifæri! og bjuggu til sameiginlega 
leitarvél sem s%nir allt grunnnám á 
háskólastigi á landinu. N%i vefur-
inn ver!ur áfram a!gengilegur og 
e"ir Háskóladaginn ver!ur allt 
framhaldsnám (Masters nám) og 
Doktorsnám einnig a!gengilegt á 
vefnum. 

Ver!a námsrá!g jafar á vi!bur!in-
um sem geta lei!beint og hjálpa! 
nemendum var!andi val á náms-
brautum? 
Já, náms- og starfsrá!gjafar munu 
svara spurningum á Háskóladaginn 
í gegnum Zoom. Náms- og starfs-
rá!gjafa allra skólanna má nálgast á 
#eirra prófíl á Haskoladagurinn.is

Ver!ur sér kynning um skiptinám á 
Háskóladeginum? 
Hægt ver!ur a! fá uppl%singar um 
skiptinám á fundum námsbrautanna.  

Atri!i sem go$ er a! vita fyrir rafræna Háskóladaginn í ár

Háskóladagurinn
 "Ragnhei!ur Skúladóttir, verkefnisstjóri Háskóladagsins 2021.

OPIÐ
fyrir umsóknir

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla á 
Englandi, Skotlandi, Þýskalandi, Ítalíu, Spáni, Kanada og Bandaríkjunum.
Nám í slíkum skóla er einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hug- 
mynda, stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi 
er eins og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.
Nám erlendis í hönnun, miðlun, sjónlistum, stjórnun, sviðslistum, tísku, 
ferðaþjónustu eða viðskiptum, opnar einnig möguleika á að hitta „rétta“ 
fólkið og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

Háskólanám erlendis
               á sviði skapandi greina

Nám erlendis
opnar þér nýjan

heim, að heiman.

Háskóladagurinn er samstarfsverkefni allra sjö háskóla 
landsins. Dagurinn er til %ess ger!ur a! kynna allt 
háskólanám fyrir ver!andi háskólanemum og a!sto!a 
%á vi! a! velja sér námsbraut og skóla. Háskóladagurinn 
var fyrst haldinn ári! 2004 og ver!ur í ár haldinn í 17. 
skipti, en nú me! stafrænum hætti. N( leitarvél á vef 
Háskóladagsins au!veldar leitina a! draumanáminu.
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Bókasafn fyrir blinda, sjónskerta
og prentleturshamla!a

Standa stafir í !ér? 
Vi! erum me! hljó!bækur fyrir 
framhaldsskólanema í öllum fögum.

Átt !ú rétt á !jónustu okkar?
Kanna!u máli! á: www.hbs.is  

Nám vi! 
Háskóla 
Íslands

 " Penni: Júlíana Karítas

Háskóla Íslands #ekkja allir enda er hann fjölmennasti 
háskólinn hérlendis. (ar er bo!i! upp á afar áhuga-
vert og fjölbrey$ nám sem skipt er í )mm svi! en 
hverju svi!i er svo skipt í nokkrar deildir. Svi!in )mm 

eru félagsvísindasvi!, heilbrig!isvísindasvi!, hugvísindasvi!, 
menntavísindasvi!, verkfræ!i- og ná$úruvísindasvi!. 

Mörgum reynist er)$ a! ákve!a hva!a nám #eir vilja 
stunda. Sérstaklega nú e"ir a! framhaldsskólinn var sty$ur í 
#rjú ár #á er enn skemmri tími til #ess a! ákve!a hva! ma!ur 
vill ver!a í framtí!inni. Hér á e"ir má sjá svokalla! náms-
valshjól sem Háskóli Íslands hefur unni! a!. Hjóli! &okkar 
mismunandi nám út frá áhugasvi!i #ar sem sumar námslei!-
ir koma fram í &eiri en einum &okki. Námslei!unum hefur 
veri! skipt í tíu mismunandi &okka sem hver og einn sn%r 
a! ákve!nu vi!fangsefni sem hægt er a! tengja vi!. Me! #ví 
er veri! a! stu!la a! markvissara námsvali og minni hæ$u á 
bro$falli úr skóla.

Háskóli Íslands b%!ur einnig upp á náms- og starfsrá!gjöf 
(NSHÍ) fyrir #á sem enn eru óvissir um hva!a nám skuli velja. 
NSHÍ veitir #eim stu!ning sem stunda nám vi! skólann hva! 
var!ar námsval, vinnubrög! í háskólanámi og undirbúning 
fyrir atvinnuleit.
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Félagsfræ"i
Háskólinn b%!ur upp á hef!bundi! félagsfræ!inám #ar sem 
sko!a! er samspil einstaklinga, samfélags og menntunar. (a! 
eru í bo!i fjölbrey$ valnámskei! til dæmis á svi!i a.rotafræ!i, 
kynjafræ!i, bygg!afræ!i og málefnum nor!ursló!a.
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf e!a anna! sambærilegt próf
Störf a" námu loknu: í störfum tengdum málefnum &ó$a-
manna, félagsstar) unglinga, vi! hagn%tar rannsóknir og í 
sveitarstjórnarmálum.Möguleiki á skiptinámi: já

Fjölmi"lafræ"i
Í fjölmi!lafræ!i lærir ma!ur mi!lun efnis í dagblö!um, útvarpi, 
sjónvarpi og samfélagsmi!lum. Námi! hentar #eim sem hafa 
gaman af #ví a! skrifa og #eim sem hafa áhuga á fólki.
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf e!a anna! sambærilegt próf
Störf a" námu loknu: Vinna í útvarpi, sjónvarpi, netmi!li, 
dagbla!i e!a tímariti. (a! eru líka %mis fyrirtæki sem rá!a 
fjölmi!lafræ!inga til #ess a! )nna sem uppl%singafulltrúi.
Möguleiki á skiptinámi: já

Hjúkrunarfræ"i
Háskólinn b%!ur upp á sveigjanlegt nám í hjúkrunarfræ!i og 
hefur fengi! al#jó!lega vi!urkenningu.
Inntökuskilyr"i: Stúdentspróf e!a anna! sambærilegt, en ein-
göngu bestu 75 nemendur fá a! halda áfram e"ir haustmisseri
Möguleiki á skiptinámi: já, einnig hægt a! stunda klínískt 
nám vi! samstarfsstofnanir á ö!rum Nor!urlöndum

I"ju#jálfunarfræ"i
H.A. er eini háskólinn á Íslandi sem b%!ur upp á nám í i!ju-
#jálfunarfræ!i en #ar beinir #ú sjóum a! #ví sem fólk tekur sér 
fyrir hendur í daglegu lí).
Inntökuskilyr"i: Stúdentspróf e!a anna! sambærilegt próf
Störf a" námu loknu:  %mis störf innan velfer!ar#jónustu, 
menntastofnana og félagasamtaka, og á almennum vinnumark-
a!i.
Möguleiki á skiptinámi: á meistarastigi

Kennarafræ"i
(a! eru tvö kjörsvi!, leikskóla- og grunnskólasvi!. 
Inntökuskilyr"i: Stúdentspróf e!a anna! sambærilegt próf
Störf a" námu loknu: Nám í kennslu vi! grunn- og leikskóla.
Möguleiki á skiptinámi: já

Lí&ækni:
Hér lærir ú grunninn til #ess a! starfa vi! rannsóknir og er 
námi! gó!ur grunnur fyrir framhaldsnám í raunvísindum og 
lí*ræ!i
Inntökuskilyr"i: Stúdentspróf e!a anna! sambærilegt próf
Störf a" námu loknu: Starf hjá mörgum n%sköpunar- og 
sprotafyrirtækjum í lí"ækni.
Möguleiki á skiptinámi: já

Lögfræ"i
(a! sem er ö!ruvísi vi! lögfræ!i nám í Háskólanum á Akureyri 
er al#jó!leg nálgun og sveigjanlegt námsfyrirkomulag.
Inntökuskilyr"i: Stúdentspróf e!a anna! sambærilegt próf
Störf a" námu loknu:  %mis störf innan fyrirtækja 
Möguleiki á skiptinámi: já

Lögregla
Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem b%!ur 
upp á nám í lögreglufræ!i. Fyrst fær!u diplómapróf og ö!last 
svo starfsré$indi sem lögregluma!ur. Svo er hægt a! bæta 
vi! sig 60 ECTS einingum til BA prófs í lögreglu- og lög-
gæslufræ!i. 
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf
Störf a" námu loknu: lögregluma!ur
Möguleiki á skiptinámi: ekki í diplómumáminu en hægt í BA 
náminu.

Ná$úru- og au"lindafræ"i
Diplómunám fyrir #á sem hafa áhuga á ná$úru- og lífvísindum 
og grunnur fyrir frekara nám í lí"ækni og sjávarútvegsfræ!um.
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf
Störf a" námu loknu: Grá!an veitir ekki starfsré$indi 
Möguleiki á skiptinámi: já

Nútímafræ"i
Eini skólinn sem b%!ur upp á nám í nútímafræ!i. Í náminu er 
lög! áhersla á a! fræ!ast me! gagnr%num hæ$i um nútíma-
samfélagi!.
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf
Störf a" námu loknu: t.d á svi!i menningarmála, kennslu, 
fjölmi!lunar og uppl%singami!lunar.
Möguleiki á skiptinámi: já

Sálfræ"i
Lög! áhersla á a! fræ!ast um mannlega heg!un, hugsun og 
til)nningar. (a! sem H.A. hefur fram y)r a!ra skóla er sveigj-
anleiki í námi og námsmati
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf
Störf a" námu loknu: me! framhaldsnámi ö!last #ú ré$indi 
sem sálfræ!ingur en annars getur #ú starfa! vi! rannsóknir og 
sem forvarnarfulltrúi
Möguleiki á skiptinámi: já

Sjávarútvegsfræ"i
(ú lærir a! takast vi! verkefni á svi!i sjávarútvegs. (a! er hægt 
a! fá vi!skiptafræ!igrá!u me! ef #ú bætir vi! einu ári, námi! 
væri #á fjögur ár.
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf
Störf a" námu loknu: starf hjá sjávarútvegsfyrirtækjum sem 
t.d. framkvæmdastjóri, framlei!slustjóri, svi!sstjóri, gjaldkeri, 
útger!arstjóri, verkstjóri, gæ!astjóri, marka!sstjóri.
Möguleiki á skiptinámi: já

Tölvunarfræ"i
Tölvunarfræ!i vi! H.A. er í samstar) vi! HR, námsefni! kem-
ur #a!an, borga skólagjöld #anga! en hafa a!gang a! a!stö!u 
H.A. Svo er líka í bo!i 2 ára diplómagrá!a.
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf
Störf a" námu loknu: námi! er gó!ur undirbúningur fyrir 
#á$taka í atvinnulí)nu og framhaldsnám bæ!i á Íslandi og 
erlendis.
Möguleiki á skiptinámi: já

Vi"skiptafræ"i
Í vi!skiptafræ!i vi! H.A. geta nemendur vali! milli sta!ar- og 
fjarnáms. Hægt er a! leggja áherslu á  anna! hvort stjórnun 
og fjármál, stjórnun og marka!sfræ!i e!a sjávarútveg sem 
aukagrein.
Inntökuskilyr"i: stúdentspróf
Störf a" námu loknu: Margir starfsmöguleikar hjá fyrirtækj-
um, félagasamtökum, stofnunum, bönkum og tryggingarfélög-
um og &eirum.
Möguleiki á skiptinámi: já

Háskólinn á Akureyri
 " Teki! saman af Stefáni Árna
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Námsmannaíbú!ir til leigu
Byggingafélag Námsmanna hefur til leigu einstaklings-, par- og fjölskylduíbú!ir í 
Reykjavík og Hafnarfir!i, fyrir námsmenn. Stær!ir íbú!a eru á bilinu 40-70 fermetrar. 
Hagstætt leiguver! og gó! "jónusta umsjónarmanna sem unnt er a! kalla til ef 
eitthva! "arf a! laga. 

Allar nánari uppl#singar má finna á heimasí!unni www.bn.is e!a á skrifstofu 
félagsins a! Skeifunni 19, 4.hæ!, s. 570-6600. Opi! frá 10.00 – 14.00 alla virka daga.
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Ég tók vi!tal vi! Karítas M. 
Bjarkardóttur sem útskrifast 

núna í febrúar me! B.S.- 
grá!u í íslensku og stefnir 

beint í meistaranám. Ég 
spur!i hana velvaldar 

spurningar um námi! og 
rá! sem tengjast upplifun 
hennar af háskólanáminu. 
Einnig um hva! tekur vi! 
hjá henni a! námi loknu.

 " Penni: María Árnadóttir 

Hva!a menntaskóla stunda!ir #ú nám vi!? 
Ég var á N%sköpunar- og listabraut í 

Versló.

Hva!a grunnnám valdir!u í Háskóla og 
hva! haf!i áhrif á val #i$? 

Ég ákva! a! fara í íslenskuna vegna 
#ess a! íslenska var uppáhaldsfagi! mi$ 
í grunn- og framhaldsskóla. Ég vissi svo 
sem ekki alveg hva! mig langa!i a! gera 
í framhaldinu, en vissi a! ég var gó! 
í #essu og haf!i gaman af #ví. Ég hef 
aldrei vilja! horfa svo á a! nám #ur) a! 
vera gagnlegra en #a! er skemmtilegt, 
hver nennir eiginlega í lei!inlegt nám?

Var ákvör!unin #ér er(! um val á námslei! 
í háskóla? 

Mér fannst hún ekki er)!, en ég 
var mjög heppin a! uppgötva #ennan 
framtí!ardraum strax í unglingadeild 
grunnskóla. (a! er samt svo ótrúlega 
margt í bo!i #arna úti og ég hef alla trú á 
#ví a! ég ver!i elíf!arstúdent, mig langar 
a! læra svo margt. 

Hvernig (nnst #ér námi! í háskóla frá-
brug!i! námi í menntaskóla?

Ég held a! #a! sem er mest frábrug!-
i! mennstakólanum sé stær!arskalinn 
og kennslufyrirkomulagi!. Íslenskan er 
a! vísu mjög líti! fag, svo ég hélt áfram 
a! vera í 20-30 manna áföngum #ar 
sem kennararnir #ekktu nánast alla me! 
nafni og kennitölu, en hef heyrt af fólki 
sem fer í stærri fög (verkfræ!i, sálfræ!i 
og lögfræ!i, sem dæmi) og )nnst mesta 
breytingin a! vera allt í einu me! 200 
manns í áfanga. 

Hva!a áfangi/ar fannst #ér standa upp úr? 
Vá, ég er búin a! læra svo ótrúlega 

margt skemmtilegt. En ég komst &jó$ a! 
#ví a! #vert á #a! sem ég hélt #egar ég 
kom inn í námi! á$i bókmenntafræ!in 
mun betur vi! mig en málfræ!ihluti 
námsins. Ég tók til dæmis valáfanga 
í barnabókmenntum sem mér fannst 
gjörsamlega dásamlegur og skylduáfanga 
í samtímabókmenntum. Kennari #ess 
námskei!s enda!i svo einmi$ á a! vera 
lei!beinandinn minn. Ég ákva! e"ir 
eina önn a! taka ritlist sem aukagrein 
og tók fullt af skemmtilegum áföngum 
innan hennar, til dæmis fékk ég a! læra 
a! skrifa kvikmyndahandrit e"ir bók 
í einum áfanga, læra #%!ingafræ!i í 
ö!rum og skrifa kvikmyndagagnr%ni í 
#eim #ri!ja. Ég útskrifast me! fjölbrey$a 
reynslu og #ekkingu á bakinu, #a! )nnst 
mér vera helsti kostur námsins.

Hva! reyndist #ér er(!ast í #ínu námi?
Hljó!ker)sfræ!in, og #essi málfræ!i 

sem snerist ekki bara um a! vera me! 
sæmilega „ré$a“ máltil)nningu. (e$a 
voru #eir áfangar sem voru e&aust lík-
astir einhvers konar ná$úru- e!a stær!-
fræ!i í menntaskóla a! #ví leyti a! ég 
#ur"i a! hafa mjög miki! fyrir #eim og 
kunni ekki almennilega a! meta #á fyrr 

en e"ir á. Ég er engin prófamanneskja, 
me! mikinn próf- og frammistö!ukví!a 
meira a! segja, svo #a! tók miki! á. 

Fannst #ér #ú vera nógu undirbúinn fyrir 
háskóla, komandi beint úr menntaskóla? 
(sérstaklega út af #riggja ára ker(nu).

Mér fannst Versló undirbúa mig mjög 
vel fyrir #á hluta námsins sem sneru a! 
kynningum, ritger!um og greinarger!-
um. Ég haf!i fengi! gó!a æ)ngu í #ví í 
menntaskóla og stó! betur a! velli en 
til dæmis krakkarnir sem komu beint 
úr MR. A"ur á móti #ur"i ég svolíti! 
a! læra upp á n%$ a! læra fyrir próf, 
haf!i engan grunn í hljó!ritun og lítinn 
í mi!aldabókmenntum og #ur"i svolíti! 
a! hafa meira fyrir #eim námskei!um 
en krakkar úr MR og MH. Ég held ekki 
a! einn framhaldsskóli geti undirbúi! 
mann fyrir allt #a! sem koma skal en ég 
er mjög #akklát fyrir grunninn minn í 
Versló. A! hluta til er #a! au!vita! líka 
sjálfri mér a! #akka #ví ég vissi í hva!a 
á$ mig langa!i a! stefna og valdi mér 
framhaldsskólanám í samræmi vi! #a!.

Hefur #ú einhver gó! rá! fyrir ver!andi 
háskólanemendur? 

Mi$ allra, allra besta rá! er a! ly"a 
brúnum og anda hægar. (a! er enginn 
heimsendir #ó ma!ur fari í háskólanám 
sem kemur í ljós a! hentar manni illa 
og hæ$a. Fyrsta vali! #arf ekki a! vera 
fullkomi! og anna! vali! ekki heldur 
og ég vil líka ítreka #a! a! (allavega a! 
mínu mati) #a! skiptir miklu meira máli 

Ég ákva" 
a" fara í 
íslenskuna 
vegna #ess 
a" íslenska 
var uppá-
haldsfagi" 
mitt í grunn- 
og fram-
haldsskóla

Langar a" vinna 
me" tungumáli"

a! námi! sé skemmtilegt og áhugavert 
en hagn%$. (a! ver!ur alltaf nóg af 
vi!skiptafræ!ingum og verkfræ!ingum 
#arna úti til fólk #ur) a! stressa sig á a! 
pu!a í gegnum ei$hva! sem höf!ar ekki 
til #eirra. Nema au!vita! a! #a! sé #a! 
sem #ví )nnst skemmtilegt og áhugavert, 
#á er #a! bara frábært.

Hva! er #i$ draumastarf? 
Mig langar a! gera ótrúlega margt. 

Mig langar a! vinna í bókaútgáfu, 
bla!aritstjórn, fré$amennsku, útvarpi, 
mig langar a! kenna, skrifa bækur, lesa 
ljó! og prófarkalesa. Meginatri!i! er: 
mig langar a! vinna me! tungumáli!. Ég 
elska íslensku, hún er nördalega ástrí!an 
mín og ef ég fæ a! vinna vi! nördalegu 
ástrí!una mína #á er ég bara ótrúlega 
sá$. 

Hva! tekur vi! hjá #ér e)ir BA grá!una 
#ína? 

Ég er nú eiginlega bara strax byrju! í 
meistaranámi, ég er svo spennt t%pa a! 
ég get aldrei noti! #ess a! klára nei$ ef 
ég er ekki byrju! á ö!ru. (e$a er 90 ein-
inga meistaranám í hagn%tri ritstjórn og 
útgáfu og inn í #ví er 20 eininga starfs-
nám sem ég ætla a! taka í sumar, og er 
mjög spennt fyrir. Mig langar svo ein-
hvern tímann a! taka kennsluré$indin, 
en #a! væri 120 einingar meistaragrá!a 
ofan á íslenskuna, #ví ég held a! #a! sé 
alltaf sni!ugt a! kunna a! kenna.

Hver eru #ín helstu áhugamál? (Var a! 

hugsa a! #ú myndir skrifa um #au verk 
sem #ú hefur skrifa!) 

Ég er or!in algjör prjónakerling og 
hef rosalega gaman af handavinnu og 
áhugamálum sem gefa af sér einhverja 
afur!. Var til dæmis ein af #eim sem 
fékk súrdeigsæ!i! í Covid. Svo skrifa 
ég stundum og #á helst ljó! og hef ge)! 
út fjórar ljó!abækur í sjálfsútgáfu. (a! 
áhugamál hefur svolíti! legi! í dvala í 
Covid en ég vona a! fari a! vakna upp af 
værum blundi &jótlega.

Ertu a! vinna a! verki núna?
(a! er ekkert e"ir sjálfa mig en ég 

er í mikilli skapandi vinnu í skólanum 
og me!al annars í áfanga sem gengur 
út á #a! a! gefa út bók í samstar) vi! 
meistaranema í ritlist. Hún mun koma 
út í lok maí og ver!ur frumraun mín í a! 
ritst%ra skáldverkum. Vi! erum fjórar 
sem ritst%rum tæplega tu$ugu skáldum 
og #e$a er mikill skóli í samvinnu og 
fagmennsku. Í fyrra kom bókin Möndul-
halli út úr #essum áfanga sem ein-
hverjir heyr!u e&aust af, og #a! ver!ur 
spennandi a! sjá lokaafur!ina í ár, ég 
hvet alla til a! fylgjast me! #ví. Í mínum 
einkafrítíma var ég, ásamt nokkrum 
gó!um vinum, a! endurvekja verk-
efnin Hráka og Hrækjanda í samstar) 
vi! post-drei)ngu. Vi! héldum fyrsta 
Hrækjanda ljó!akvöldi! 9. febrúar og 
munum &jótlega gefa út y)rl%singu um 
#a! hvernig Hráka ver!ur há$a! í vor, 
ha) einhverjir áhuga á #ví a! fylgjast 
me! #ví.
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Hvernig var inntökuferlinu hátta!?*
,,(a! fer e"ir #ví hvernær ma!ur er a! sækja 

um. Ef ma!ur er til dæmis a! sækja um í grunn-
námi, sem er kannski #a! sem lesendur vilja 
helst heyra, #arf ma!ur a! byrja frekar snemma. 
(a! #arf a! byrja sumari! ári! á!ur en ma!ur 
útskrifast og sækja um í september ári! á!ur en 
ma!ur útskrifast. (a! er frekar langt ferli. Fyrst 
#arf a! lesa og meta hvort #ú sért y)rhöfu! 
hæfur til #ess a! taka inntökupró)!. Núna er allt 
örugglega há! í einhverju svona zoom-ferli. En 
#egar ég var [nemandi] só$i ég reyndar a! sækja 
um framhaldsnám. En mér skilst a! ma!ur [sem 
só$i um grunnnám] fékk um 40 mínútu zoom-
-call, sem var eiginlega spjall en samt alveg smá 
alvari í #ví. (ar eru #eir a! meta hvort #ú hefur 
#a! sem #arf til a! taka sí!an alvöru inntökupróf. 
Sí!an fer #a! e"ir hva!a fagi ma!ur er a! sækja 
um, en í mörgum fögum mætir ma!ur á sta!inn 
og #reytir formlegt inntökupróf. Ef ma!ur nær 
#ví pró) er ma!ur kominn inn. (á fær ma!ur 
svona, sem mér )nnst frekar fyndi!, conditional 
o*er. (a! er svona ,,a! #ví gefnu a! #ú klárir 
MR, tókst s.s. a! útskrifast, ertu kominn inn“… 
En ef ma!ur fær conditional o*er er #a! meira 
svona ,,vi! erum til í a! fá #ig ef #ú ert tilbúin 
til a! borga“. (a! er s.s. e"ir a! ma!ur #reytir 
#e$a formlega inntökupróf. (a! er o" munnlegt 
próf, en #a! getur alveg veri! skri&egt. (ar sem 
ma!ur mætir á sta!in... 

Í ö!rum skóla fór ég í svona formlegt munn-
legt próf. (a! er ei$hva! svona sem tekur tvo 
daga. (annig ma!ur mætir og er í fjörtíu mín-
útna munnlegu pró) um morguninn sí!an fjörtíu 
mínútur seinnipartinn um daginn og sí!an a"ur 
næsta dag. (a! fer samt e"ir fögum, en #a! getur 
a.m.k. veri! #annig.“

Hva! heldur #ú a! hafi a!greint #ig frá ö!rum 
umsækjendum?

,,Ef ég á a! vera hreinskilinn, #á var #a! po$-
#é$ bara (ór!ur Jónsson, sem skrifa!i me!-
mæli fyrir mig. Hann haf!i veri! í samstar) me! 
manni sem fór y)r umsóknirnar. (annig ef hann 
er a! skrifa me!mæli fyrir mig og #eir #ekkjast 
#á kannski litar #a! ei$hva!. En ma!ur #arf 
samt líka a! hafa gó!ar einkunnir úr háskóla og 
standa sig vel í vi!talinu.“

Hvernig var teki! á móti #ér? Var #etta #ægi-
legt umhverfi a! búa vi!?

,,… (e$a er frekar fyndi! dæmi, #ví #e$a er 
allt frá 1450 e!a ei$hva!. (ú veist, gamalt forn-
eskjulegt ker). Háskólinn sjálfur samanstendur 
af einhverjum 30 ,,collegum“. Og ,,collegin“ eru 
s.s. heimavist. Ef ma!ur hugsar um dormin í 
Bandaríkjunum nema a! #a! er bara einn í hverju 
herbergi í sta!in fyrir tveir… Allir me!limir skól-

ans ver!a a! tilheyra ,,college“. Minn ,,collegi“ var 
t.d. St. Catherine‘s College. ,,Collegin“ mans sér 
um eiginlega allt: félagslí)!, matarmálin, húsnæ!i 
og eiginlega bara allt sem manni de$ur í hug…

(a! er mötuneyti #arna sem eldar mat #risvar 
á dag alla daga vikunnar og um helgar. (annig 
ma!ur #arf ekki a! hugsa um matatrmálin. (a! 
er líka bókasafn á hverjum einasta ,,college“… 

Sama í hva!a námi ma!ur er getur me! enda! 
me! hverjum sem er í ,,college“. (annig #a! er 
ekkert veri! a! skipa fólki saman e"ir námi… 
En sí!an fer!u í sérbyggingar. Eins og ég fór sér-
staklega í stær!fræ!i og e!lisfræ!i byggingarnar. 
(ar er ma!ur me! fólkinu sem er me! manni í 
námi... (annig #a! er frekar skemmtilegt a! vera 
me!  tvö félagsnet, fólki! sem b%r me! manni á 
,,colleginu“ og fólki! sem er me! manni í námi. 
Sem er kannski meira eins og samfélagi! er í 
dag. Ma!ur er me! vinum sínum sem eru me! 
manni í námi og vini sína sem eru bara a! gera 
ei$hva! allt anna!.“ 

Hvernig var #etta félagslíf ? Ger!u! #i! eitt-
hva! anna! en a! læra?

,,Annirnar eru a!eins ö!ruvísi. (arna eru 
#rjár annir: Michaelmas, Hilary og Trinity. 
Hver önn er bara á$a vikur, #annig #e$a eru 
stu$ar annir. (a! er miki! a! læra á hverri önn 
og mjög miki! a! læra milli annnanna. (annig 
mikil pressa. (a! er samt svolítil menning fyrir 
#ví a! taka föstudaginnn í svona fancy dinner. 
(a! er alltaf formal hall dinner og #á mætir fólk 
í skikkjum. Ég er ekki einu sinni a! grínast. Fólk 
mæ$i í jakkafötum og í skikkjum og me! slaufu. 
Og #a! er svona langbor!. Prófessorarnir vi! 
,,collegin“ setjast á upphækku!u langbor!i og 
#a! er prófastur sem dinglar og fólk má fá sér.“

Er einhver munur milli námsára?
,,Ef #ú ert í grunnnámi ertu me! #rjú ár. 

O"ast er #annig a! fyrstu tvö árin búa grunn-
nemar á collegum og seinasta ári! &ytja #au út 
úr collegunum og fara  a! búa í litlum íbú!um 
í Oxford. (a! er reyndar val, #a! #arf a! sækja 

um #a!. Flestir fá #a! sem bi!ja um #a!. Flestir 
eru líka #rey$ir á #ví a! vera alltaf á campus og 
vilja upplifa a!eins meiri frelsi …

Ég hef heyrt a! námslega er fyrsta ári! ann-
a!hvort er)!ast e!a langlé$ast. (a! fer e"ir #ví 
hva!a skóla ma!ur kemur úr. Ég myndi t.d. halda 
a! MR stæ!i mjög vel og myndi koma vel inn. 
MR og Oxford eru bara frekar sambærilegir 
skólar nema a! #a! eru skikkjur í Oxford. (a! 
eru frekar líkar hef!ir og námsagi og álag er 
svipa!. (annig #e$a er frekar e!lilegt framhald 
myndi ég halda.“

Finnst #ér Oxford geta undirbúi! #ig betur 
undir atvinnumarka!inn en a!rir háskólar 
hef!u geta! gert?

,,Já, ég myndi segja #a! en #a! #arf líka a! 
vega og meta a! #a! er frekar fjárhagsleg skuld-
binding. (a! #arf a! meta hvort hún sé #ess vir!i. 
(ví #a! er hægt a! fá mjög fínt háskólanám t.d. 
vi! Háskóla Íslands og ví!svegar um heiminn. Í 
dag er allt bara komi! á neti! og #ú getur fari! á 
Youtube og fundi! fyrirlestra hjá MIT... (ú #ar" 
ekki einu sinni a! borga #essar milljónir sem fólk 
er a! borga til a! sitja í alvöru tímunum… (annig 
#e$a sn%st um hvort #ú viljir #essa upplifun. 

En sí!an eru au!vita! margir styrkir á Íslandi 
fyrir svona. Ég veit a! Gu!ni forseti fór t.d. á 
einhverju sem heitir Scheving styrkur til náms 
í Bretlandi.“ 

Finnst #ér eitthva! standa upp úr í #inni 
skólagöngu?

,,Ég held #a! sé kannski svona, ,,vibe:i!“… 
Eins og #egar ma!ur fer í próf #á á ma!ur a! 
vera í jakkafötum og me! skikkju. Stelpur eiga 
a! vera í pilsi eins og skóladröktin í Bretlandi og 
líka me! slaufu. Hún á a! vera bundin á einhvern 
ákve!in há$ og sí!an #arf a! vera me! skikkju. 
Lengdin á skikkjunni ákvar!ast á #ví hvar #ú ert 
í náminu #ínu. Fyrst #egar #ú ert í grunnnáminu 
ertu me! stu$a skikkju, sí!an #egar ma!ur er 
framhaldsnemi ertu me! lengri skikkju, #egar 
ma!ur er í doktorsnámi er hún or!in enn lengri 

og #egar ma!ur er prófesor fær ma!ur alveg 
ni!ur á ökkla. (e$a er svona sté$askipting.“

Hvernig voru kennararnir almennt?
,,(a! er breytilegt. (a! er nefnilega svona 

fyrirkomulag a! #a! er prófessor sem kennir 
ei$hva! námskei! en sí!an, er #a! sem ein-
kennir helst svona Oxbridge skóla, tutorials. 
(a! er #annig a! #á fær!u aukakennara sem er 
o" doktorsnemi prófesorsins. Hann sér um a! 
kenna útsk%ringartíma. (a! fer reyndar e"ir #ví 
hva!a fagi ma!ur er hvernig ,,the tutorial‘s“ fara 
fram. Ég get ímynda! mér a! í tungumálum, sögu 
e!a heimspeki myndi #a! samanstanda mest af 
einhverju svona spjalli. Ma!ur er kannski búin 
a! lesa einhverja bók og fólk er a! ræ!a um inni-
hald bókarinnar. Doktorsneminn er a! reyna a! 
koma me! innlit til a! varpa ljósi á hugmyndir í 
textanum. Í raunvísindum, hjá mér, er o" #annig 
a! ma!ur er búin a! fá einhver heimadæmi… og 
sí!an kemur doktorsneminn og útsk%rir hvernig 
ma!ur hef!i geta! gert #e$a betur... (annig #e$a 
er mjög persónulegt, sem er helsti kosturinn vi! 
#e$a. Ma!ur fær einhvern sem er sérstaklega a! 
hugsa um #ína námsgetu… (e$a er sni!i! a! #ér 
og sko!ar hva! #ú #ar" a! bæta og sko!a. Sem 
er mjög go$ og stu!lar a! betra námi.“

Myndir #ú mæla me! Oxford?
,,Ég myndi sérstaklega mæla me! Oxford í 

grunnnámi. Algjörlega í grunnnámi. Hins vegar 
#arf a! hafa varan á #ví a! núna eru Bretar farnir 
úr ESB sem #%!ir a! námi!, sem reyndar var 
alltaf svona d%rt fyrir útlendingana, er núna um 
)mm milljónir á ári. (annig #e$a er frekar stór 
skuldbinding, )mmtán milljónir. En ég held a! ef 
ma!ur er kominn me! annan fótinn inn og nær 
a! borga #essar fyrstu )mm milljónir nær ma!ur 
a! borga hinar me! einverjum krókalei!um. En 
#e$a er alveg óge!slega mikill peningur. (annig 
kannski æ$i ma!ur bara a! kaupa sér hús í sta!-
inn e!a bara fara í HÍ… En ef #e$a væri ókeypis 
æ$u au!vita! allir a! gera #e$a. Um a! gera a! 
sækja um styrki!“

Inns'n í Oxford
Eftirfarandi er vi!tal vi! Matthias 

B. Harksen. Hann var nemandi 
vi! Menntaskólann í Reykjavík 

og útskrifa!ist ári! 2016 af 
e!lisfræ!ibraut 1. &ví næst 

klára!i hann nám vi! Háskóla 
Íslands í stær!fræ!i samhli!a %ví 

a! kenna vi! Menntaskólann í 
Reykjavík. Hann segir: ,,Mér $innst 

eins og ma!ur eigi alltaf a! 
kenna me! námi. Annars missir 
ma!ur tengingu vi! nemendur 

sína %ví ma!ur skilur ekki lengur 
hvernig %a! er a! læra og skilja 

ekki.“ Eftir %a! lær!i hann vi! 
Oxford og útskrifa!ist me! 

meistaranám í stær!fræ!ilegri 
e!lisfræ!i. Í dag kennir hann 

aftur vi! Menntaskólann í 
Reykjavík auk %ess a! læra 

kennslufræ!i.
Hann segir hér frá sinni reynslu í 

hinum ví!sfræga skóla. 

 " Penni: Embla Waage
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 " Spurningar: María Árnadóttir

Hva!a menntaskóla varst #ú í?
Ég hóf nám í Menntaskólanum á 

Akureyri, MA er gó!ur skóli og fé-
lagslí)! er frábært en ég fann #a! á 
ö!ru ári a! mig langi til #ess a! fara 
í meira skapandi nám. Ég fær!i mig 
#ví y)r í Tækniskólann og byrja!i 
grunnnám uppl%singa-og fjölmi!la-
greina fyrir undirbúning í grafískri 
mi!lun. 

Vi" hva"a skóla stundaru nám vi"? 
Nú í haust langa!i mig til a! fara 

í meira nám e"ir a! hafa klára! 
grafíska mi!lun vori! 2018 og só$i 
um á sérsvi! í ljósmyndun í Tækni-
skólanum.

Afhverju valdiru #á braut sem #ú 
ert á? 

Stu$u e"ir fermingu fékk ég 
mína fyrstu Canon myndavél og #a! 
skemmtilegasta sem vi! vinkon-
unnar ger!um var a! stílisera hvor 
a!ra og mynda. (a! li!u svo nokkur 
ár #ar sem a! myndavélin safna!i 
ryki en sí!an kvikna!i áhuginn a"ur 
sí!astli!in tvö ár #ar sem ég starfa!i 
fyrir NTC vi! augl%singager! og 
fékk a! vinna me! mörgum frábær-
um ljósmyndurum.

Fannst #ér erfitt a! ákve!a hva! #ú 
vildir læra?

Mér fannst smá er)$ a! velja 

nám en a!alega af #ví a! #a! var svo 
margt sem a! mig langa!i til a! gera. 
Ég ákva! #ví a! gera hugtakakort 
fyrir nokkrum árum sem a! hjálpa!i 
mér miki! en svo á$a!i ég mig líka 
á #ví a! #a! er hægt a! mennta sig í 
&eira en einni grein.

Hva! er #itt draumastarf ?
Ég hef mikinn áhuga á tísku og 

hönnun og draumurinn væri a! 
starfa sem tísku og augl%singaljós-
myndari. Einnig væri gaman a! geta 
tvinna! grafíkinni og ljósmyndun-
inni á einhvern skemmtilegan há$.

Hva!a áfangi stendur upp úr hjá 
#ér? 

Ég er í myndatöku áfanga #ar 
sem vi! lærum myndbyggingu, a! 
beita &assi á skapandi há$ og á ljós 
í mismunandi a!stæ!um. (ar fáum 
vi! ótrúlega fjölbreu$ verkefni #ar 
sem a! hugmynda&ugi! fær a! rá!a 
för. (a! verkefni sem hefur sta!i! 
upp úr er klárlega tískumyndataka. 
Einnig er í áfanga #ar sem vi! lærum 
stafræna myndvinnslu #ar sem ég 
hef lært alveg ótrúlega margt og mér 
)nnst mun skemmtilegra a! mynd-
vinnslu heldur en mig óra!i fyrir. 
Ljósmyndasaga hefur líka! komi! 
mér miki! á óvart, ætli áfangarnir 
standi ekki bara allir uppúr.

Hér a" ne"an má sjá nokkrar ljósmyndir e&ir hana Viktoríu. 

Verklegt 
framhaldsnám 

Ég sendi nokkrar spurningar á Viktoríu Sól 
Birgisdóttur %ar sem ég vissi a! hún stunda!i nám í 

Tækniskólanum. Mig langa!i a! komast a! %ví a$hverju 
hún valdi %a! skapandi nám sem hún er í dag. 

 " Penni: Embla Waage

Ótal margir segja a! #eir vilji 
láta go$ af sér lei!a. (e$a 
eru afskaplega hjartnæm 
or!. Hve margir ætla sér 

#ó a! standa vi! #au? Fólk er ein-
faldlega ekki tilbúi! a! stíga út fyrir 
sinn #ægindaramma e!a umfram get-
ustigi!. (e$a er a! sjálfsög!u skiljan-
legt. Sem betur fer fyrir)nnst fólk í 
#essum heimi sem hugsar í lausnum. 
Hva!a fólk er #e$a? A! sjálfsög!u er 
#e$a fólki! sem skapa!i  ,,European 
Solidarity Corps“.

,,/e European Solidarity Corps“ 
er áætlun sem styrkir sjál.o!ali!a vi! 
störf í Evrópu. Framkvæmdarstjórn 
Evrópusambandsins stjórnar verkefn-
inu sem fer fram ví!a um alla heimsálf-
una. Tilgangur verkefnisins er a! e&a 
ungt fólk og sty!ja #au í sjál.o!astar) 
í sínu landi e!a utan #ess. 0mist geta 
einstaklingar á aldrinum 18-30, sam-
tök, fyrirtæki e!a stofnanir teki! #á$. 
Samtökin #urfa a! vera Gæ!avo$u! 
en annars fyrir)nnast engar &eiri tak-
markanir á #á$töku. 

Hægt er a! sækja um styrki fyrir 
tvær mismunandi tegundir verkefna: 
sjál.o!ali!averkefni og samfélags-

verkefni. Sjál.o!ali!averkefnin eru 
fjölbrey$ og geta %mist veri! innan-
lands e!a í ö!rum ríkjum Evrópu. 
Einstaklingar eru almennt sendir af 
samtökum og sveitafélögum í 2-12 
mánu!i. Auk #ess geta 10-40 manna 
hópar teki! #á$ í 2 vikur til 2 mánu!i. 
Samfélagsverkefnin eru a"ur á móti 
tækifæri til #ess a! koma #ínum hug-
myndum í raunveruleikan. (e$a er #ví 
svokalla! frumkvæ!isverkefni. (essi 
verkefni geta t.d. veri! a! a!sto!a! 
fólk vi! allskyns félagsleg vandamál, 
e&a umhver)s- og ná$úruvernd og 
auka #á$töku í l%!ræ!islegum málum.

Auk #ess a! vera frábær lei! til 
#ess a! gefa af sér til samfélagsins eru 
margir kostir vi! verkefnin. (i! geti! 
kynnst n%jum einstaklingum og jafnvel 
eignast gó!a félaga. Reynslan sem #i! 
geti! fengi! er gífurlega d%rmæt og 
getur n%st ykkur vel í gegnum lí)!. Á 
einhverjum tímapunkti lokast glugginn 
til #ess a! taka a! sér #essi verkefni. 
Núna er tíminn til #ess a! blómstra.

Fyrir áhugasama er hægt a! kynna 
sér meira um efni! í kyrningsbæk-
lingi sem )nnst á vefsí!u verkefnisins 
(www.europa.eu/youth/solidarity_
en). (ar fer einnig skráning fram raf-
rænt í febrúar, apríl og október.

+e European Solidarity Corps
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E"irfarandi er vi!tal vi! Rósu 
Björk. Hún starfar sem 
marka!s- og kynningarmála-
stjóri vi! skólann og hefur 

gert #a! í tæp #rjú ár. Hún annast 
m.a. um samfélagsmi!la, vefsí!una 
(www.lbhi.is) og samskipti vi! nem-
endur og utana!komandi.

Hvers konar nám er bo!i! upp á 
fyrir nemendur?

,,Vi! sérhæfum okkur í svi!i land-
búna!ar og skipulags. En vi! bjó!um 
upp á  bæ!i grunn- og framhaldsnám. 
Sí!an bjó!um vi! einnig up á starfs-
nám. Námi! hjá okkur núna skiptist 
upp í #rjár fagbrautir: ræktun og fæ!a, 
skipulag og hönnun og svo skógur og 
ná$úra. Brautirnar okkar ra!ast allar 
inn á #essi fagsvi! hvort sem #e$a er á 
starsmenntastigi e!a grunn- e!a fram-
haldsstigi. Ég get líka tali! upp braut-
irnar sem eru hjá okkur. Vi! erum me! 
á BS-stigi og sí!an á framhalsnámsstigi 
búvísindi, hestafræ!i, landslagsarkí-
tektúr, skipulagsfræ!i (sem er á meist-
aranámsstigi), skófræ!i, ná$úru- og 
umhver)sfræ!i og sí!an er meistara-
námsbraut sem er al#jó!leg og heitir 
umhver)sbreytingar á nor!ursló!um. 
Sí!an erum vi! me! á starfsmennta-
námsstigi, sem er meiri verktengd nám, 
allt nám sem tengist gar!yrkjunni. Allt 
gar!yrkjunámi! er kennt á Reykjum. 
(ar er illrækt, lífræn ræktun, gar!- 
og skógarplöntur, blómaskreytingar, 
skrú!gar!yrkja (sem er i!nnám) og 
skógur og ná$úra (sem er fyrir #á sem 
sjá um skógrækt almennt). Sí!an hér 
á Hvanneyri erum vi! me! allt sem 
tengist búrækt og búfjárhaldi.“ 

Hvernig fólk sækir um í skólann? 
,,(a! er ná$úrulega ótrúlega fjöl-

brey$. Sérstaklega af #ví a! vi! bjó!-
um bæ!i upp á starfsmenntanámi!. En 
#a! blandast mjög miki! milli #eirra 
eldri, yngri og fólks sem er a! fara 
út í einhvern n%jan ve$vang. Námi! 
sem er á BS-stigi er mjög #verfaglegt. 
Ná$úruvísindi er ná$úrulega mjög 
gegnumgangandi hjá okkur og &estir 
taka #a!. Sí!an er sjál.ær #róun og 
#a! er rau!i #rá!urinn. En vi! erum 
ná$úrulega me! fólk sem sérhæ)r sig 
bæ!i  í ná$úruvísindum e!a landbún-
a!i, búfjárhaldi e!a jar!rækt. Sí!an 
erum vi! líka me! landslagsarkítektúr, 
sem er #á a!ili sem er a! vinna miki! 
me! hönnun en tengist alltaf ná$úr-
unni líka. (annig #au læra grunninn 
í ná$úruvísindum og svo hönnunina. 

En t%purnar eru mjög misjafnar 
og blanda!ar. (a! er einmi$ svolíti! 
gaman a! geta kynnst fólki! á hinum 

brautunum ... (annig #a! ver!ur ótrú-
lega skemmtileg d%namík. 

(a! eru #ó nokkur fög sem eru 
samkennd, einhver grunnur sem er 
bygg!ur á #ví sama. (á eru #au mörg 
í #eim fögum saman og kynnast #á 
nokku!. Sí!an eru líka nemendafélög 
innan brautanna en #au eru sí!an öll 
saman líka. (annig #a! ver!ur ótrú-
lega skemmtilegur bræ!ingur. Sí!an 
eru hérna á Hvanneyri nemenda-
gar!ar #annig #a! myndast líka svona 
,,campus-stemmning“. (ví Hvanneyri 
er klukkutíma frá Reykjavík og a!eins 
út á landi… (eir sem eru í fjarnámi 
koma alltaf reglulega… í verklega 
kennslu e!a í fer!ir og #á blandast 
#e$a mjög miki!.“

Hvernig fólk kennir vi! skólann?
,,Vi! erum bæ!i me! fólk sem kem-

ur og kennir stundakennslu sem er #á 
bara beintengt í atvinnulí)!. Hún er 
vinna eins og a!ilar eru a! vinna á 
verkfærastofum og arkítektsarstofum 
e!a í skógrækt e!a bara í skipulags-
málum. (au koma a! kenna %msa 
áfanga og sí!an erum vi! ná$úrulega 
me! fasta kennara líka. Sumir kenna 
kannski meiri en a!rir og a!rir eru #á 
meira í rannsóknum e!a #ví tengdu. 
(a! blandast bara #ó nokkku! miki!.“

Hva! getur fólk fengi! úr náminu? 
Borgar #a! sig ef einstaklingur hefur 
t.d. alist upp í sveit?

,,(a! er ná$úrulega mjög mikil-
vægt hér á Íslandi a! mennta okkur í 
landbúna!i, ræktun og jar!tengdum 
fögum sem sérhæ)r sig vi! Íslenskar 
a!stæ!ur. Námi! y)r allar brautirnar 
hjá okkur sni!i! a! íslenskum a!stæ!-
um og læra á íslenska ná$úru. (a! er 
kannski svolíti! rau!i #rá!urinn í gegn  
og gera #a! á sjál.æran há$. (a! er 
alltaf mikilvægt. Núna í dag, bara me! 
lo"slagsmálin og matvælaöryggi og allt 
#e$a. (annig #a! er bara rosa mikil-
vægt a! vi! menntum okkur á #essu 
svi!i og séum svolíti! lei!andi. Tala 
nú ekki um núna í lo"slagsbreyting-
um og #egar allt er a! breytast. (a! 
er rosalega mikil reynsla hjá okkur á 
#essum sló!um af #ví a!  vi! kunnum 
a! rækta hluti vi! a!stæ!urnar hérna á 
nor!urheimskauti. Í framtí!inni ætlum 
vi! a! líta svolíti! til #ess #ó$ hlutirnir 
eigi e"ir a! breytast örlíti! hérna líka. 
Vi! #urfum a! vera undirbúin undir 
#a! líka og kunna vel á okkar land og 
líka veri! stollt af okkar #ekkingu hér. 
Heimurinn er farinn a! líta svolíti! 
til okkar.“

Hva!a breytingar haf!i COVID-19 

í för me! sér á starfsemina?
,,A! einhverju leiti er fari! a! sko!a 

hva! vi! getum gert og hvernig vi! 
getum e&t okkar matvælaframlei!slu 
hérna á Íslandi. Hvernig vi! getum 
veri! sjál.ærari og n%$ au!lind-
ir landsins án #ess a! ganga á #ær. 
(e$a er mjög mikilvægt a! gerist í 
menntastofnuninni og í gó!u samstar) 
vi! atvinnulí)!.“

Finnst #ér eitthva! standa upp úr í 
starfsemi skólans?

,,Mér )nnst alltaf frábært a! vinna 
me! #a! sem vi! eigum heima og 
byggja á #ví sem vi! #ekkjum. Land-
búna!ur er ei$hva! sem er hluti af 
okkar menningu og hann er svo ótrú-

lega ví!ur og fjölbrey$ur.  (a! er ekki 
bara ,,bóndi í #essu og bóndi í hinu“, 
#e$a er bara ótrúlega fjölbrey$! Líka 
a! stu!la a! uppbyggingu út á landi 
og fjölbreytni. Ég held a! #a! sé alltaf 
mikill kostur og #a! sér ma!ur ná$-
úrulega gerast í #essum skóla. Vi! 
erum ná$úrulega út á landi og sér-
hæfum okkur á öllu sem tengist lí) og 
landi og sí!an kemur manneskjan inn 
í #e$a. Hvernig vi! getum tengt #e$a 
allt saman. (a! sem ég tek líka e"ir 
me! nemendurna er a! #a! myndast 
líka ofsalega gó! og fjölbrey$ tengsl…

Námi! hjá okkur er mjög #ver-
faglegt á öllum brautunum. (a! opn-
ar mjög miki! af dyrum og hjálpar 
#ér í á$ina sem #ig langar a! fara 

í. (annig #a! kemur me! einhvern 
grunn en getur svo fari! mjög fjöl-
brey$an ve$vang e"ir á. (e$a gefur 
manni svo gó!a grunn#ekkingu y)r 
svo ótrúlega margt. (ekkingu sem er 
ofsalega e"irsó$ núna og mikilvægt a! 
ma!ur sé me! grunninn #ar. Frekar 
gó!ir möguleikar a! fara í #á á$ sem 
ma!ur hefur áhuga á en gera samt ei$-
hva! mikilvægt.“

Ertu me! einhver rá! fyrir einstak-
linga sem vilja sækja um nám?

,,Ég held #a! sé bara a! vera me! 
opinn hug og ekki vera hræddur vi! a! 
gera #a! sem manni virkilega langar. 
Hvort sem a! #a! er a! vinna me! d%r 
e!a lo"slagsmál e!a a! prófa bara a! 
vera í a!eins ö!ruvísi umhver). A! 
hugsa um framtí!ina líka. Ekki vera 
hrædd vi! a! gera #a! sem #ig langar 
a! gera og fylgja #ínum draumum og 
vi! bjó!um ná$úrulega upp á ótrúlega 
miki! frelsi me! #annig laga!. Skólinn 
okkar er lítill #annig #a! er allt frekar 
einstaklingsmi!a!. Au!velt a! fá rá!-
gjöf og #jónustu og leita sér hjálpar 
e!a fara áfram í náminu í #á á$ sem 
ma!ur virkilega vill. Ég segi bara ,,go 
for it“, #i! eru! framtí!in!“

Lanbúna"arháskóli Íslands
 " Penni: Embla Waage

Landbúna!arháskóli Ísland hefur veri! starfandi 
frá árinu 2005. &ó má rekja rætur hans lengra 
aftur í tímann. Skólinn eins og vi! %ekkjum hann 
í dag er sökum sameiningar nokkura skóla eins 
og t.d. Landbúna!arháskólans á Hvanneyri og 
Gar!yrkjuskólans á Reykjum. Sí!an %á hefur 
starfsemi háskólans haft mikil áhrif á menntun og 
rannsóknarvinnu í náttúruvísindum hérlendis. 

Einnig var teki" örstutt vi"tal vi" einn nemanda skólans, 
Jar#rú"i Rögnu Jóhannsdóttur. Hún lærir búfræ"i vi" 
Landbúna"arháskóla Íslands og segir hér frá sinni reynslu. 

Landbúna!arháskóli Íslands hefur greinilega margt 
upp á a! bjó!a. Námi! er $jölbreytt og fólki! í stíl. 
Skólinn veitir nemendum fremur einstaklingsmi!a!a 
%jónustu og getur skapa! spennandi tækifæri. 
Áhugasamir eru hvattir til %ess a! kynna sér 
starfsemi skólans á Háskóladeginum. 

Hvers vegna ákva!stu a! fara í Landbúna!arhá-
skóla Íslands?

,,Hef veri! ákve!in í a! fara í LbhÍ sí!an ég var 9 
ára. Mamma fór í skólann á sínum tíma.“

Hva! finnst #ér helst standa upp úr í #ínu námi?
,,Mér )nnst helst verklegu tímarnir bæ!i í rei!-

mennsku og búsmí!i standa upp úr. (a! er #ó mjög 
margt sem stendur upp úr.“

Myndir #ú mæla me! #essu námi? (og ef svo er, 
fyrir hvern?)

,,Myndi mæla 100% me! náminu fyrir #á sem hafa 

áhuga á a! fara í d%ralæknanám e!a ver!a bændur.“

Hvernig er náminu hátta! hjá ykkur nú á tímum 
COVID-19?

,,Námi! hefur ekki raskast miki! hjá búfræ!ingun-
um á rímum Covid. Vi! höfum enn#á alltaf mæ$ í 
skólann nema hugsanlega 2 vikur.“

Ertu me! einhver rá! fyrir #á sem eru a! hugsa um 
a! sækja um nám vi! Landbúna!arháskóla Íslands?

,,Ef #ú hefur áhuga á búskap #á er #e$a ré$i skólinn 
fyrir #ig, og félagslí)! er miki!!“
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 " Stefán Árni setti saman

Íslenska twitter li!i! leynir sko aldeilis ekki á sko!unum sínum og 
er sko!un %eirra á framhaldsskólum engin undantekning. Hér eru 
nokkur drepfyndin tvít um líf framhaldsskólanema:

FYNDIN TVÍT ÚR MENNTASKÓLA



FERSK UPPLIFUN
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2 6      4 7
     6 5   
  4  9   6  

 3   5   1 6
   6 2 9 3 7  
7 9  1      

   9  7    
9 5 7  4 2    
   3   7  9

Kuldinn heilsar mér me! föstu handabandi, 
hvíta nornin fylgir í humá$ á e"ir honum
og lei!ir mig áfram e"ir #essari 
dreplei!inlegu fer! um menntavegin.

Ljó! e"ir Katrínu Valger!i Gustavsdó$ur

Er fallbraut 
í Narníu?

Láré$
2. Anna! or! y)r karta&a
4. Stærsti skemmtista!ur í heimi
7. Stefán Eiríksson
10. Félagslegt ker) #ar sem karlmenn 

njóta valda og hafa sérré$indi
11. Tryggingafélag
12. Andrés Ingi Jónsson er n%genginn til 

li!s vi! #ennan stjórnmála&okk

Ló"ré$
1. Hla!varpi! er me! ste)!: „ber er 

hver a! baki nema sér bró!ur eigi“
3. Háskóla#orp, brú í norrænni go!a-

fræ!i
5. (á$astjórnandi hjá RÚV
6. Landi! fagnar 30 ára viná$u vi! 

Ísland
8. Veganborgarar #essa skyndibitasta!s 

eru kalla!ir ekki borgarar
9. Sjónvarps#á$ur á stö! 2

Krossgáta

Sudoku
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E&irtaldir 
styrktu 
útgáfuna

Árskóli Box 60 Sau!árkrókur
Bílasmi!urinn Bíldshöf!a 16 Reykjavík
Blikkrás Óseyri 16 Akureyri
Bókasafn Reykjanesbæjar Hafnargötu 57 Ke&avík
Bókrá! bókhaldsstofa Mi!vangi 2-6 Egilssta!ir
DMM Lausnir I!avöllum 96 Ke&avík
Endursko!un Vestfjar!a A!alstræti 19 Bolungarvík
Fínpússning ehf Rau!hella 13 Hafnarfjör!ur
Fjölbrautarskóli Snæfellinga Grundarfjör!ur
Fjölbrautarskóli Su!urlands Tryggvagötu 25 Selfoss
Fjölbrautarskóli Su!urnesja Sunnubraut 36 Ke&avík
Fossvélar Hellism%ri 7 Selfoss
Framhaldsskólinn Húsavík Stórager!i 10 Húsavík
Gleraugnaverslunin ég C Hamraborg 10 Kópavogur
Grindavíkurbær Gar!atorgi 7 Gar!abær
Hn"#ll ehf Óseyri 22 Akureyri
Ice group I!avöllum 7a Ke&avík
Litlalón ehf Skipaholti 8 Ólafsvík
Nethamar bílaverkstæ!i Gar!avegi 16 Vestmannaeyjar
Nor!urpóll Laugarbakka Laugar
Rúnar Óskarsson Húsavík
Samhentir Austurhrauni 7 Gar!abær
Sólrún ehf Sjávargötu 2 Dalvík
Sto!tækni ehf Lækjargötu 34 Hafnarfjör!ur
Sveitafélagi! Ölfus Hæ!arbergi 1 (orlákshöfn
Sæplast ehf Gunnarsbraut 12 Dalvík
Trésmi!ja Helga Gunnarssonar Mánabraut 2 Skagaströnd
TV-verk Strandgötu 37 Tálknafjör!ur
Verslunartækni og Geiri Draghálsi 4 Reykjavík
Vélvík Höf!abakka 1 Reykjavík

AkrahreppurGre$istak

 " Penni: Stefán Árni Gylfason

Ritstjórn mælir me! 
#essum kvikmyndum 
og #á$um

Soul 
Kvikmynd
Söu#rá"ur: Um metna!arfulla jazzpíanóleik-
arann Joe sem lendir í alvarlegu slysi ré$ e"ir 
a! hafa fengi! stærsta tækifæri! si$ í brans-
anum.
E&ir: Pete Docter, Mike Jones og Kemp 
Powers.
Leikstjórar: Pete Docter.
A"alleikarar: Jamie Foxx, Tina Fey og 
Graham Norton.
Hægt a" sjá hana: Disney+

Æ"i 2 
#æ"ir
Me": Patriki Jaime, Brynjari Steini (Binna 
Glee) og Bassa Vilhjálmssyni (Bassa Maraj)
Hægt a" sjá #á: Stö! 2+

Lupin
#æ"ir
Sögu#rá"ur: Franskir sjónvarps#æ$ur um 
Assene Diop sem reynir a! hefna fö!ur síns 
fyrir óré$læti bei$ af au!ugri fjölskyldu 
nokkri.
E&ir: George Kay
A"alleikarar:  Omar Sy, Vincent Londez og 
Ludivine Sagnier.
Hægt a" sjá #á: Net&ix

WandaVision 
#æ"ir
Söu#rá"ur: Ofurhetjurnar Wanda Maximo* 
og Vision lifa fullkomnu lí) í úthver) en byrja 
a! gruna a! ekki sé allt eins og #a! vir!ist
E&ir: Jac Shae*er
Leikarar: Elizabeth Olsen, Paul Be$any og 
Teyonah Parris
Hægt a" sjá #á: Disney+

Hva" getum 
vi" gert? 
#æ"ir
Me": Sævari Helga 
Bragasyni (Stjönu-Sæv-
ari) 
Hægt a" sjá #á: rúv
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Lægra verð – léttari innkaup



27. febrúar 
kl. 12–16

Finndu nám sem  hentar !ér me" n#rri   
leitarvél háskólanna  á haskoladagurinn.is 
Nemendur og kennarar  allra háskóla  
landsins  svara spurningum í beinu  streymi 
á netinu á stafræna Háskóladeginum

Spurt og svara! í beinu streymi
Haskoladagurinn.is


