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Kennsluáætlunin er mikilvæg

▪ Þar er oft að finna:

▪ Áfangalýsingu

▪ Námsmarkmið

▪ Lykilorð

▪ Kennsluhætti

▪ Upplýsingar um námsefni

▪ Stundum tímaáætlun

▪ Upplýsingar um stór verkefni og próf

▪ Annað sem kennara finnst mikilvægt að nemendur viti
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Í upphafi spannar

▪Skoða námsbækurnar og 
annað fyrirliggjandi námsefni
▪Lesa það sem segir aftan á 
henni, formála og efnisyfirlit, 
kíkja á kaflaheiti

▪Kynnast samhengi efnisins

▪Og hefjast handa við að fylgja 
námsáætlun eftir, strax!



▪Setja upp möppukerfi svo allt detti ekki strax inn í 
downloads með óskiljandi nöfnum…
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▪Tengdu saman hugmyndir og hugtök 
námsefnisins, þannig verður til 
raunverulegur skilningur á efninu

▪Upplýsingaöflum án raunverulegs skilnings 
svipar til gróðursetningar plöntu án rótar –
hún á erfitt uppdráttar og visnar fljótt. 

▪ Skilningurinn er rótarkerfi plöntunnar – án 
hans verður þekkingin ekki varanleg.

▪Ekki detta í páfagaukalærdóm þá myndar 
tréð aldrei rætur
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▪eykur þú líkurnar á því að þú náir að festa 
rætur í námsefninu því þú nærð frekar að 
tengja ný hugtök og hugmyndir við fyrri 
þekkingu

▪gleymist ekki allt námsefnið strax eftir 
próf eða að loknum áfanganum eins og 
oftast gerist þegar maður lærir hugtök og 
staðreyndir með „páfagaukalærdómi“.



1. Ná yfirsýn        Lesa yfir efnið fyrir kennslustund, í versta 
falli skima yfir efnið sem tekið verður fyrir

2. Öðlast innsýn Mæta og vinna í kennslustund/hlusta á 
fyrirlestra, hlusta, glósa, horfa taka þátt í 
umræðum o.s.frv.

3. Úrvinnsla Eftir kennslustund/fyrirlesturs, djúplesa ef 
ekki búið, semja spurningar í tengslum við 
efnið, fínpússa glósur, vinna verkefni -
hvernig tengist nýtt efni gömlu?

4. Endurtekning (kann ég efnið enn þá t.d. eftir viku/mánuð 
o.s.frv.)
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▪Það eru ýmsar aðferðir til við lestur

▪Lestrarferlinu er oft skipt niður í nokkra þætti

▪Algengust er eftirfarandi þrískipting:
▪Skimun

▪Lestur

▪Upprifjun
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SQ4R lestrarkerfið

▪Skima (e. Survey)

▪Spyrja (e. Question)

▪Lesa (e. Read)
▪Endursegja (e. Recite)

▪Glósa (e. Record)

▪Upprifjun (e. Review)
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Upprifjun

Lesa
(endursegja, 

glósa)

Spyrja

Skima



▪Skima (e. Survey)
▪Lesa inngang, skima texta, skoða fyrirsagnir, lesa 
samantekt. 

▪Gott að skoða vel myndir, kort og gröf.
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SQ4R - Skima



SQ4R -

▪Spyrja spurninga (e. Question)
▪Eftir skimun þá er gott að breyta fyrirsögnum í 
spurningar til að skerpa á athygli og einbeitningu –
og vinna með þær í huga við lesturinn.
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SQ4R –

▪Lesa (e. Read) / stundum kallað djúplestur
▪Þessi hluti felur í sér lestur á efninu með spurningarnar í 
huga.

▪Gott er að skipta kaflanum smærri hluta.

▪Eftir lestur á hverjum parti er gott að endursegja (e. 
Recite) efnið með eigin orðum til að kanna skilning.

▪Mikilvægt er að vera virkur við lestur t.d. með því að glósa
og skrá (e. Record) um leið og lesið er, nota 
yfirstrikunarpenna, teikna á myndir, skrifa á spássíur 
o.þ.h.
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SQ4R –

▪Rifja upp (e. Review)
▪Felur í sér að endurskoða efnið að loknum lestri.

▪Upprifjunin er mikilvægasti þátturinn í góðri 
námstækni.

▪Best að rifja upp innan 24 tíma. 

▪Með því upprifjun er átt við að fara lauslega yfir 
efnið, lesa fyrirsagnir, glósur og athuga þannig 
hvort efnið situr eftir í megindráttum
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▪Á næstu glæru er mynd sem þið fáið 5-7 sekúndur til að 
skoða vel og síðan eigiði að svara spurningum....
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1. Var konan á miðri myndinni ljós- eða dökkhærð?

2. Hvort var ruslatunnan opin eða lokuð?

3. Hvernig var ruslatunnan á litin?

4. Hvaða mynd var á pokanum sem hékk á barnakerrunni?

5. Hversu margar manneskjur eru á myndinni?

6. Hversu marga steina má finna á myndinni?

7. Hvaða hékk á ól hundins?

8. Hversu margir voru trjábolirnir?

9. Var maður á hjóli á myndinni?

10. Hvernig voru skór barnsins sem sat í barnakerunni á litinn?

11. Hvernig voru hjálmur mannsins á línuskautunum á litinn?

12. Hvernig var bolur konunnar á línuskautunum á litinn?
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▪Að skima bækur fyrir 

djúplestur og það að hafa 

ákveðnar spurningar í huga 

þegar þið lesið yfir efni 

auðveldar ykkur að greina 

aðalatriði frá 

aukaatriðum!
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▪ ...fáið þið enn meira út úr kennslustundinni/fyrirlestrinum því þá 
eruði yfirleitt að rifja upp efnið en ekki að fá fyrstu kynningu á því!

▪ Líklegra að þið náið að halda fókus, því þið þekkið þið efnið!
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▪Virk hlustun!
▪ Hlusta af athygli, spyrja og biðja um nákvæmari 
útskýringar ef hægt er…

▪ Greina aðalatriðin frá aukaatriðunum í því sem þið eruð 
að gera og vinna úr upplýsingunum í huganum

▪ Tengja við efni í kennslubókinni

▪ Glósur
▪ Setja fram hlutina í fáum en skýrum orðum – t.d. hugkort 

eða Cornell glósur.

▪ Nota eigið orðalag, með því umorða nærðu betri skilningi á 
efninu. 
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Hvers vegna ættirðu að glósa?

▪ Hvers vegna ætti ég að glósa?

▪ Skráning á lykilorðum – öll aðalatriðin á 

einum stað

▪ Fá yfirsýn yfir efnið og áherslur 

kennarans

▪ Skráning upplýsinga sem ekki eru í 

bókinni

▪ Skipulagðar glósur hjálpa til við upprifjun

▪ Eykur minnið
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▪Dagsetja glósublað og merkja áfanga og efni

▪Hafa fyrirsagnir/lykilorð á spássíu
▪Draga inn á síðuna skýringar á 
fyrirsögnum/lykilorðum

▪Geyma rými fyrir athugasemdir í upprifjun

▪Nota liti

▪Nota skammstafanir og tákn til að flýta fyrir
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glósuaðferð



▪Flæðikort

▪Myndir

▪Dálkar

▪Línurit

▪Hugkort (Mind mapping)

▪Glósuspjöld (flash cards)
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Getur nýst 

frábærlega í 

upprifjun fyrir próf!
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Lykilorð

Útskýringar
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Cornell 

glósuaðferð
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Main ideas

Cornell 

glósuaðferð
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Hugarkort
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OneNote
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EVERNOTE



Hvað er hugkort?

Mynd eða veldisgreinar sem 
geymir safn upplýsinga um 
tiltekið efni sem þú hefur 
flokkað og tengt saman

Mindview online – frítt fyrir ME-inga

Tony Buzan Mind Mapping Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=tAUsZ9eiorY

Hvenær hugkort?

▪ Til að glósa

▪ Við hugarflæði t.d. við 
ritgerðarsmíð

▪ Við skipulag á fundum

▪ Við undirbúning fyrir 
atvinnuviðtal

▪ Við undirbúning fyrirlestra o.fl.
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▪ Myndræn

▪ Stigveldi á greinum

▪ Sveigjanleg og gefa rými til 
sköpunargáfu

▪ Sameina orð og myndir

▪ Eitt orð, kenning eða hugmynd 
tekin fyrir – ein miðja
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1. Ná yfirsýn        (skima, skanna yfir efnið fyrir kennslustund)

2. Öðlast innsýn (djúplesa(?), mæta og vinna í kennslustund, 
hlusta, glósa, taka þátt í umræðum o.s.frv.)

3. Úrvinnsla (í lok skóladagsins/eftir kennslustund, djúplesa, 
semja spurningar í tengslum við efnið, fínpússa 
glósur, vinna verkefni  - hvernig tengist nýtt efni 
gömlu?)

4. Endurtekning (kann ég efnið enn þá t.d. eftir 
viku/mánuð o.s.frv.)Nemendaþjónusta ME 36
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Úrvinnsla

▪ (Djúplesa?)

▪ Nota glósur og bók og fara yfir meginatriðin

▪ Fínpússa glósur

▪ Kann ég allt – eitthvað sem ég þarf að leggja frekari áherslu á?

▪ Strax eftir tíma byrjar námsefnið að gleymast

▪ Mikilvæg til þess að rifja upp

▪ Með reglulegri upprifjun festist efnið í minni

▪ Fyrsta upprifjun innan sólarhrings eftir kennslustund/lestur! 
Regluleg upprifjun eftir það!
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▪Skynminni 
▪ Nákvæm mynd áreita berst til skinfæranna

▪Skammtímaminni
▪ Rúmar um 7 atriði í 20 sek

▪Langtímaminni
▪ Ótakmörkuð rýmd í ótakmarkaðan tíma

▪Við þurfum t.d. reglulega upprifjun til að geta fært 
upplýsingar úr skammtímaminninu yfir í langtímaminnið

Nemendaþjónusta ME 38

Við þurfum að búa til

einhverskonar lykil til

að tengja nýtt atriði

eða efni við svo hægt

sé að færa atriðið úr

skammtímaminninu

yfir í langtímaminnið
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Það er mikilvægt að umskrá upplýsingar 

markvisst þegar þær eru fluttar frá SKM 

yfir í LTM ef við ætlum að geta fundið 

þær aftur án mikillar fyrirhafnar. 



▪ Möppur í tölvunni eftir áfangaheitum / jafnvel aðrar möppur inni í 
þeim með vikum

▪ Evernote – bæði hægt að nota í tölvum og snjallsímum
▪ Myndir, glósur, hljóðfælar úr tímum – t.d.  allt á einum stað/í einni möppu 

fyrir hvert fag, skipulagsforrit líka… Endalausir möguleikar!

▪ Hugkortaforrit – eins og Mindview, Mindjet, Mind manager o.fl. 

▪ Ritvinnsluforrit eins og Word, OneNote, Excel o.fl, o.fl.

▪ Google workspace / gmail! Aðgangur að fullt af forritum!

▪ Stílabækur eða lausblaðamöppur eftir fögum

▪ Quizlet – Forrit í síma til að búa til spurningar/ „flash cards“ og nýta í 
undirbúning fyrir próf
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