
NÁMSTÆKNI
LESTUR 
GLÓSUR

NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFAR

MENNTASKÓLANS Í REYKJAVÍK



HVERT ER MARKMIÐIÐ?

• Markmiðið með námi ætti alltaf að vera að öðlast raunverulegan skilning á 

námsefninu.

• Upplýsingaöflun án raunverulegs skilnings mætti líkja við að gróðursetja plöntu án rótar.

• Hún nær ekki festu og visnar fljótt

• Skilningurinn er rótarkerfi plöntunnar

• án hans verður þekkingin ekki varanleg.

• Með páfagaukalærdómi myndar tréð aldrei rætur



VIRKNI OG SKILVIRK NÁMSTÆKNI

• Með virkni og skilvirkri námstækni:

• Festir þú frekar rætur í námsefninu

• Gleymist ekki meirihluti námsefnis strax að loknu prófi

• Raunveruleg þekking myndast



AÐ VERA VIRKUR NEMANDI

• Ná yfirsýn

• Lesa námsáætlanir í upphafi misseris

• Vita hvað á að kunna / vita / geta í lok misseris í hverri grein

• Sinna náminu jafnt og þétt

• Lesa efni fyrir kennslustundir – skima ef ekki tími til að lesa vel

• Nýta kennslustundir vel – hlusta, fylgjast með, glósa, spyrja spurninga, taka þátt í umræðum

• Skila öllu heimanámi á réttum tíma og byrja tímanlega á stærri verkefnum



MISMUNANDI NÁMSSTÍLAR

• Hvar liggur þinn styrkur?

• VARK

• Visual – Myndrænt, t.d. kort, töflur, hugarkort, myndir o.þ.h.

• Auditory / aural – Hlusta og segja frá, t.d. fyrirlestrar og umræður.

• Reading / writing – Lesa og skrifa, t.d. námsbækur, ritgerðir, glósur, svara spurningum

• Kinesthetic – Framkvæma, t.d. verklegt, sýnikennsla, horfa á myndbönd af öðrum 

framkvæma

• Gagnlegt að nota mismunandi aðferðir til að dýpka skilning og muna betur

• https://vark-learn.com/vark-konnun/

• https://vark-learn.com/

https://vark-learn.com/vark-konnun/
https://vark-learn.com/


LESTUR

• Mikilvægt að lesa með virkum hætti

• Eiga samtal við textann

• SQ4R aðferðin

• Skima, spyrja – Lesa, glósa, tengja – Rifja upp





VERKEFNI

• Á næstu glæru er mynd sem þið fáið 5-7 sekúndur til að skoða vel og svo eigið þið að 

svara nokkrum spurningum





SPURNINGAR

• 1. Hve margir sátu á bekk?

• 2. Hve mörg hús voru á myndinni? 

• 3. Var taumur hundsins brúnn eða rauður?

• 4. Var maður á hjóli á myndinni?

• 5. Hvaða leikföng voru í sandkassanum?

• 6. Hvernig voru segl skútunnar á litin?

• 7. Hve mergar manneskjur voru á myndinni?

• 8. Voru blóm í grasinu?

• 9. Hvernig voru skór gömlu konunnar á litin?

• 10. Hver var að lesa bók?



LÍKLEGA HEFÐI GENGIÐ BETUR AÐ SVARA 
SPURNINGUNUM……

• ….ef þið hefðuð vitað fyrirfram hverju þið áttuð að leita eftir

• Að lesa námsáætlanir í upphafi annar og að skima efni áður en það er lesið:

• auðveldar ykkur að greina aðalatriði frá aukaatriðum

• eykur líkurnar á því að þið haldið einbeitingu á meðan þið lesið



VIRKNI VIÐ LESTUR

▪ Ágætt að nota áherslupenna 

▪ en hérna mætti bæta ýmislegt

▪ Of mikið yfirstrikað

▪ Lykilorð ekki dregin sérstaklega út

▪ Ekkert skrifað á spássíu



▪ Hér hefur verið unnið vel með textann

▪ Hringur utan um lykilorð

▪ Strikað undir aðalatriði

▪ Punktar við upptalningu

▪ Hornklofar við dæmi

▪ Minnispunktar á spássíu



AF HVERJU AÐ GLÓSA?

• Skráning á lykilorðum og aðalatriðum

• Fá yfirsýn yfir námsefnið

• Vinna úr upplýsingum og skrá með eigin

skilningi

• Hjálpar til við upprifjun

• Eykur skilning og hjálpar til við að muna



AÐFERÐIR VIÐ GLÓSUGERÐ

▪ Skrifa í stílabók eða nota tölvu

▪ Hugarkort

▪ Á blað

▪ Mind manager / X-Mind / Mindmap

▪ Glósuspjöld

▪ Quizlet.com



AÐ GLÓSA

▪ Ekki glósa of mikið 

▪ greina aðalatriði frá aukaatriðum

▪ Umorða, stytta og nota eigin orðalag

▪ Nota lykilorð og skammstafanir

▪ Nota LITI, myndir og tákn

▪ Hafa gott skipulag á glósunum

▪ Hver námsgrein á sínum stað, merkja, dags., kafla

▪ Nota fyrirsagnir

▪ Ekki skrifa of þétt –látið lofta um textann



CORNELL AÐFERÐIN

• 1. Byrjið á að skipta blaðinu 

• 2. Takið niður glósur í hægri dálk

• 3. Skráið lykilorð og/eða spurningar í 

vinstri dálk

• 4. Stutt samantekt



GÓÐAR GLÓSUR GETA VERIÐ ALLS KONAR



HUGARKORT




