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Prófundirbúningur – Nokkur ráð 
 
 
1. Áherslur áfanga og flokka námsefni  

Í upphafi prófalesturs getur verið gott að láta hugann reika og spyrja sig: 

Hvað á ég að læra og kunna í hverjum og einum áfanga? 

Hvað er mikilvægt að hafa lært fyrir lokaprófið? 

Í kennsluáætlunum eru sett fram markmið og hæfniviðmið hvers áfanga fyrir sig sem 

mikilvægt er að skerpa á fyrir prófalestur. Næsta skref er að flokka námsefni hvers 

áfanga þ.e. bækur, glósur, verkefni og fleira sem skiptir máli við skipulag prófalesturs. 

Ef þú ert í vafa með eitthvað námsefni til prófs, hafðu þá samband við kennarann. 

Einnig er mikilvægt að eyða allri óvissu um prófið.  

Hvernig er prófið sem þú ert að fara í?  

Ertu að fara í krossapróf, ritgerðapróf, styttri skýringar, gagnapróf?  

Það er mismunandi hvaða lærdómsaðferð hentar eftir því hvernig prófið er uppbyggt. 

2. Skipuleggja tímann fram að prófi  

Mikilvægt er að áætla og skipuleggja vel tímann fram að prófi.  

Hversu mikinn tíma þarftu að áætla fyrir hvert og eitt fag? 

Með því að setja niður prófdaga og skiladaga síðustu verkefna getur þú áætlað betur 

tíma fyrir hvert og eitt fag. Skipulagsblöð, vikuáætlun og dagsáætlun, er hægt að 

nálgast á heimasíðu skólans undir:  

Þjónusta-Nemendaþjónusta-Upplýsingar til nemenda. 

Í prófum getur orðið breyting á forgangsröðum verkefna og hlutverka sem við sinnum. 

Hvað er nauðsynlegt að gera og hvað getur beðið betri tíma? Það er t.d. ekki 

nauðsynlegt að horfa á 2 þætti á Netflix en getum verðlaunað okkur eftir að prófatíma 

lýkur. Prófatímabil er álagstími þar sem lestur verður að hafa forgang.  
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3. Lærdómsaðstaða 

Það er engin ein lærdómsaðstaða sem hentar öllum.  

Spurningin er hvar þú átt þú gott með að læra og einbeita þér? 

Viltu vera í algjörri þögn við skirfborð í herberginu þínu eða hentar betur að vera í 

stofunni og hafa umgang? Viltu hlusta á rólega tónlist í bakgrunni? eða annað sem 

eykur þína einbeitingu. 

4. Mismunandi námsaðferðir  

Námsaðferðir við prófalestur eru mismunandi. T.d. lesa kennslubók og glósur, gera 

spjöld (hvort sem þú notar forrit í tölvunni eða handskrifar), útbúa hugkort (tölvunni 

eða á blaði), svara gömlum prófum eða spurningum í kennslubók, gera sjálf spruningar 

upp úr bók eða eigin glósum, læra með vin og ræða um efnið og spyrja út úr, t.d. hægt 

að nota spjöldin. Það er nauðsynlegt að breyta um aðferð þegar einbeiting fer að dala 


