


Hjálpar til við að muna efnið sem farið er 

yfir

Nýtist vel við undirbúning fyrir próf



Athugun
• Hlusta/lesa og finna aðalatriðin

Glósugerð
• Skrifa aðalatriðin niður – með eigin orðum

Úrvinnsla
• Rifja upp og bæta inn í það sem 

vantar

• Árangursríkast innan 24 klst.

• ,,Use it before you loose it ! “



Lestu fyrir tímann
Vertu með skriffærin tilbúin
Sittu framarlega fyrir miðju

Dagdraumar
• Ekki eyða tíma í að skammast í 

sjálfum/sjálfri þér –
beindu athyglinni
aftur að náminu

Minnisblað
• Ef þú manst skyndilega eftir einhverju sem má ekki 

gleyma – skrifaðu það þá niður og haltu svo áfram.



Það sem er endurtekið

Það sem er skrifað/teiknað á töflu

Það sem kemur á eftir orðunum
• eftirfarandi atriði...
• sem sagt...
• því til viðbótar...
• á hinn bóginn...

Það sem er augljóst að kennari hefur mikinn 
áhuga á – miklar líkur að komi á prófi



Finna lykilorð í texta
Teikna skýringarmyndir
Skrifa öðru megin á blaðið
Nota spjöld
Aðgreina það sem kennari segir og eigin 

hugleiðingar – t.d. Með sitthvorum litnum
Nota skammstafanir – vera viss um hvað þýðir

Merkja ef maður “týndist”
Skrifa þannig að hægt sé að bæta inn í 

eftir á
Nota tákn, liti



* eða     - Mikilvægt

** eða       - Mjög mikilvægt

> - stærra/meira en

< - minna en

= sama sem

 - Leiðir af sér t.d. Nám                  vinna                 peningar

? – Er “týndur”, skil ekki 

NB/ATH – Athuga vel

Skiptir öllu máli að maður viti sjálfur 

hvað táknin þýða



2) Lykilorð eða 

lykilsetningar 

líka hægt að 

búa til 

spurningar

Dæmi:

3 skref 

glósugerðar

1)Skrifa hérna megin nokkuð 

ítarlega úr tíma/lestri – ná 

aðalatriðinum

Dæmi:

Glósugerð skiptist í þrjú skref; 

hlusta fyrst/lesa, skrifa og rifja 

upp innan 24 klst.



Prentaðu út “handout” ef glærur eru á 

dreifnámi



Framhlið

• Námskeið

• Kafli

• Spurning/hugtak

• Í hvaða námsefni, bls., málsgrein



Bakhlið

• Beinagrind að svari sem 

samanstendur af stikkorðum – ekki 

skrifa allt orðrétt

Seinlegt að skrifa allt 

Erfitt að muna orðrétt utan að



 Gott fyrir þá sem 

muna betur 

myndrænt

 Sýnir 

heildarmyndina

 Notað við 

glósugerð, 

prófundirbúning, 

hugstormun í 

ritgerðarvinnu, 

hópavinnu o.s.frv.



Snúa blaði lárétt

Meginhugtak sett í miðjuna

Tengja önur hugtök með línum

Nota bara lykilhugtök/setningar

Skrifa allt lárétt (ekki á hlið)

Nota mismunandi liti fyrir mismunandi 

flokka

Þróa eigin stíl 



Undirbúðu þig sérstaklega vel fyrir þá tíma

Einbeittu þér að 

aðalatriðinum/lykilhugtökunum og skoðaðu 

glósurnar sem fyrst aftur eftir tíma og bættu 

inn í

Skildu eftir eyður til að fylla inn í

Spurðu spurninga

Biddu kennarann að tala hægar

Berðu glósurnar saman við samnemendur



Free Mind (athuga hvað það heitir og 

hvaða slóð) – Frítt forrit til að útbúa 

hugarkort

Recall glósuforrit 


