
 

  

Háskólabrú- fjarnám 

Bókalisti- haust 2020  

3. önn í fjarnámi með vinnu 

 

Félagsvísinda- og lagadeild 

Íslenska 1:  

Egils saga (nemendur ráða hvaða útgáfu þeir nota en mælt er með útgáfu með skýringum. 

Einnig er hægt að nálgast Egils sögu rafrænt og á hljóðbók með áskrift að framhaldsskoli.is 

Annað námsefni og bókmenntatextar verða aðgengilegir á Moodle. 

 

Enska 1:  

• Tuesdays with Morrie eftir Mitch Albom 

• To Kill a Mockingbird eftir Harper Lee EÐA The Help eftir Kathryn Stockett (nemendur 

velja annað hvort To Kill a Mockingbird eða The Help en allir lesa Tuesdays with 

Morrie). 

 

Félagsfræði: 

Félagsfræði 2 –Kenningar og samfélag. Garðar Gíslason. 3.útgáfa 2016.  

Annað námsefni: greinar og heimildamyndir sem verður aðgengilegt á kennsluvef.  

 

 

 

 

 

  

http://framhaldsskoli.is/


 

 

Hugvísindadeild 

Íslenska 1:  

Egils saga (nemendur ráða hvaða útgáfu þeir nota en mælt er með útgáfu með skýringum. 

Einnig er hægt að nálgast Egils sögu rafrænt og á hljóðbók með áskrift að framhaldsskoli.is) 

Annað námsefni og bókmenntatextar verða aðgengilegir á Moodle. 

 

Enska 1:  

• Tuesdays with Morrie eftir Mitch Albom 

• To Kill a Mockingbird eftir Harper Lee EÐA The Help eftir Kathryn Stockett (nemendur 

velja annað hvort To Kill a Mockingbird eða The Help en allir lesa Tuesdays with 

Morrie). 

 

Félagsfræði: 

Félagsfræði 2 –Kenningar og samfélag. Garðar Gíslason. 3.útgáfa 2016.  

Annað námsefni: greinar og heimildamyndir sem verður aðgengilegt á kennsluvef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://framhaldsskoli.is/


 

 

Viðskipta- og hagfræðideild 

 

Íslenska 1:  

Egils saga (nemendur ráða hvaða útgáfu þeir nota en mælt er með útgáfu með skýringum. 

Einnig er hægt að nálgast Egils sögu rafrænt og á hljóðbók með áskrift að framhaldsskoli.is) 

Annað námsefni og bókmenntatextar verða aðgengilegir á Moodle. 

 

Enska 1:  

• Tuesdays with Morrie eftir Mitch Albom 

• To Kill a Mockingbird eftir Harper Lee EÐA The Help eftir Kathryn Stockett (nemendur 

velja annað hvort To Kill a Mockingbird eða The Help en allir lesa Tuesdays with 

Morrie). 

 

Félagsfræði: 

Félagsfræði 2 –Kenningar og samfélag. Garðar Gíslason. 3.útgáfa 2016.  

Annað námsefni: greinar og heimildamyndir sem verður aðgengilegt á kennsluvef.  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://framhaldsskoli.is/


 
 

Verk- og raunvísindadeild 

 

Íslenska 1:  

Egils saga (nemendur ráða hvaða útgáfu þeir nota en mælt er með útgáfu með skýringum. 

Einnig er hægt að nálgast Egils sögu rafrænt og á hljóðbók með áskrift að framhaldsskoli.is) 

Annað námsefni og bókmenntatextar verða aðgengilegir á Moodle. 

 

Enska 1:  

• Tuesdays with Morrie eftir Mitch Albom 

• To Kill a Mockingbird eftir Harper Lee EÐA The Help eftir Kathryn Stockett (nemendur 

velja annað hvort To Kill a Mockingbird eða The Help en allir lesa Tuesdays with 

Morrie). 

 

Efnafræði  1: 

Essentials of Chemistry The Central Science, 12. útgáfa, Customised Icelandic Edition, 
Volume One eftir Brown og fleiri 
 

 

 

http://framhaldsskoli.is/

