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Formáli 

Þessi ritgerð er rannsóknarverkefni, lagt fram til fullnaðar M.Ed-gráðu við 

Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2016. Vægi 

verkefnis er 30 einingar. Leiðbeinandi verkefnisins var Elsa Eiríksdóttir, 

lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Henni vil ég þakka fyrir dygga 

aðstoð, gagnlegar ábendingar og endalausa hvatningu. Þar sem 

viðfangsefnið var frekar nýtt fyrir mér þá leiðbeindi hún mér í rétta átt og 

hjálpaði mér að koma hugmyndum mínum niður á blað og fyrir það er ég 

mjög þakklát. Sérfræðingur var Freyja Birgisdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og þakka ég henni fyrir gagnlegar 

ábendingar. Sérstaklega vil ég þakka kennurum og stjórnendum skólans 

sem tóku vel á móti mér við gerð rannsóknar og hjálpuðu til við undirbúning 

og á meðan rannsókn stóð yfir. Vinkonum mínum í kennaranáminu vil ég 

þakka fyrir stuðning, hvatningu og ánægjulegar stundir í tölvustofunni í 

Skipholti. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir hvatningu, aðstoð og 

skilning á meðan á þessu ferli stóð. Sérstaklega vil ég þakka ömmu Gunnu 

og afa Hansa; ömmu Ingu og afa Skúla. Þau sýndu fimm ára háskólanámi 

mínu mikinn áhuga, hvöttu mig mikið og veittu mér umhyggju og ást.  
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Ágrip 

Markmið rannsóknar var að skoða minni stúlkna og drengja í 3. og 4. bekk, 

með hliðsjón á því hvaða aðferðum þau beita við að leggja á minnið. 

Minnisaðferðir hafa verið rannsakaðar síðastliðin 40 ár því það er mikilvægt 

að athuga hvernig minnið þróast hjá börnum. Sýnt hefur verið fram á að 

nemendum gengur betur að muna ef þeir nota minnisaðferðir. Áhugavert er 

því að athuga hvort nemendur í 3. og 4. bekk noti minnisaðferðir þegar þeir 

leggja á minnið og þá hvernig þær minnisaðferðir eru. Út frá niðurstöðum 

fyrri rannsókna má áætla að það sé kynjamunur eftir aldri og einnig að það 

sé kynjamunur eftir verkefnum. 

Rannsóknin var gerð í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og notast var 

við hentugleikaúrtak með samþykki bæði foreldra og barnanna sjálfra. 

Þátttakendur voru 80 nemendur, þar af 40 nemendur í 3. bekk og 40 

nemendur í 4. bekk (20 drengir og 20 stúlkur í hvorum hópi). Þrjú 

minnisverkefni voru lögð fyrir þátttakendur: leiðarverkefni (e. pathway span 

task) sem er rýmistengt verkefni, textaverkefni (e. verbal task) sem byggir á 

málgetu og flokkunarverkefni (e. sort-recall). Þessi verkefni hafa verið notuð 

í svipuðum rannsóknum á þessu sviði.  

Niðurstöður sýndu marktækan mun á frammistöðu kynjanna í 

textaverkefni og flokkunarverkefni og í báðum tilvikum mundu stúlkur 

meira en drengir. Aftur á móti var enginn kynjamunur í leiðarverkefninu. 

Áhrif aldurs, það er munur á frammistöðu þátttakenda í 3. bekk og 4. bekk, 

kom aðeins fram í textaverkefninu. En eldri börn skrifuðu fleiri orð í 

upprifjun á texta. Einnig kom í ljós að eldri börn notuðu frekar 

minnisaðferðir til að leggja á minnið heldur en þau yngri.  

Vonast er til að niðurstöður þessarar rannsóknar veiti kennurum 

stuðning í starfi þar sem mikilvægt er að þeir geri sér grein fyrir því hvernig 

minnið þróast hjá börnum. Þannig er væntanlega hægt að stuðla að betri 

námsárangri þeirra. 
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Abstract 

Children’s memory in 3rd and 4th grade: 
Is there a gender difference in the use of memory strategies?  

The aim of the research was to examine memory in children in 3rd and 4th 

grade, if they used strategies when memorizing, which strategies they used, 

and whether there was a gender or age differences in their strategy use or 

performance on three memory tasks.  

Memory strategies have been studied for the past 40 years as an 

important part of research on development of memory and it has been 

shown that memorization is easier for children if they employ memory 

strategies. It is beneficial to understand whether and how children in 3rd 

and 4th grade use memory strategies when memorizing. Previous studies 

suggest there could be gender differences in the strategy use, related to 

both age and the type of task involved (e.g., whether spatial or textual). 

Participants (N = 80) were recruited in an elementary school in Reykjavik 

where the study was also conducted. This was a convenience sample, and 

both parents and children provided consent to participating. Half the 

participants were in 3rd grade (n = 40) and half in 4th grade (20 boys and 20 

girls in each group). Three memory tasks were presented to each 

participants: a pathway span task, verbal task, and sort-recall task. These 

tasks have been used in similar research in this field. 

The results showed significant performance differences between 

genders in the verbal task and sort-recall task, and in both cases, girls 

outperformed the boys. However, no gender difference was found in the 

pathway span task. Effects of age (differences in performance between 3rd 

and 4th grade) were only found in the verbal task where older children 

wrote more words in the review text. The results also showed that older 

children were more likely than younger children to use memory strategies 

to memorize.  

Hopefully, these results can provide support to teachers in their job. It is 

important for teachers to be aware of the development of memory in 

children and the strategies they are able to use, to support student 

learning.  
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1 Inngangur 

Minnið er einn mikilvægasti eiginleiki heilans. Sumir eiga auðvelt með að 

leggja á minnið á meðan aðrir eiga í erfiðleikum með að festa upplýsingar í 

minnið. Það eru margar hagnýtar ástæður fyrir því af hverju gott er að vita 

hvernig minnið vinnur í barnæsku. Traust er lagt á kennara að þeir noti 

árangursríkar aðferðir í kennslu og því þurfa þeir að skilja og þekkja getu 

barna eftir aldri til að læra og hvernig þau leggja upplýsingar á minnið. 

Rannsóknir á þróun minnis hafa varpað ljósi á minnisrýmd eftir aldri og getu 

barna við að leggja á minnið (Gathercole, 1998). Þar hefur komið fram að 

börn byrja ekki að nota minnisaðferðir fyrr en í lok annars bekkjar (7 ára; 

Schneider, Sperl & Hasselhorn, 2008) og með þroska og aldri eiga börn 

auðveldara með að tileinka sér og nota minnisaðferðir (Miller & Seier, 1994; 

Schneider, Knopf & Stefanek, 2002). Rannsóknir hafa líka sýnt að 

nemendum gengur betur að leggja á minnið ef þeir nota einhverja 

minnisaðferð, og að þeim gangi enn betur ef þeir nota fleiri en eina 

minnisaðferð á sama tíma (Coyle & Bjorklund, 1997; Hasselhorn & Lindner-

Müller, 1995; Schneider, Sperl & Hasselhorn, 2008). Mikilvægt er að 

kennarar kenni nemendum sínum að nota minnisaðferðir, noti fjölbreyttar 

aðferðir í kennslu til að hjálpa nemendum sínum að leggja á minnið og 

stuðli þannig að því að nemendur eigi auðveldara með upprifjun á ýmsum 

atriðum.  

Rannsókn þessi er tilraun þar sem skoðuð var frammistaða barna í 3. og 

4. bekk í þremur ólíkum minnisverkefnum út frá bæði aldri og kyni. Einnig 

var sérstaklega athugað hvort og þá hvaða minnisaðferðir börnin notuðu við 

verkefnin. Verkefnin sem urðu fyrir valinu voru flokkunarverkefni, 

rýmistengt leiðarverkefni og textaverkefni. Þátttakendur voru 40 nemendur 

í 3. bekk (8-9 ára), 20 drengir og 20 stúlkur, og 40 nemendur í 4. bekk (9-10 

ára), 20 drengir og 20 stúlkur. Nemendur stunduðu nám í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og notast var við hentugleikaúrtak. Leyfi til þátttöku 

var fengið bæði hjá nemendum sjálfum og foreldrum þeirra með upplýstu 

samþykki. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar, en hún fellur ekki 

undir leyfisskyldu vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt reglum nr. 

712/2008 um tilkynningarskyldu (Persónuvernd, e.d.; sjá viðauka 2).  
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1.1 Bakgrunnur minn og tengsl við val á verkefni 

Eftir að hafa klárað stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Garðabæjar þá tók ég 

þá ákvörðun að taka mér árshlé frá skóla. Stefnan var tekin til útlanda þar 

sem ég var au pair í eitt ár. Frá því ég var ung þá hef ég alltaf náð vel til 

barna og fór því svo að ég sótti um nám í grunnskólakennarafræðum á 

kjörsviði kennslu ungra barna í grunnskóla. Eftir að hafa stundað nám í 

grunnskólakennarafræðum síðastliðin fimm ár þá var margt sem mér þótti 

athyglisvert í því námi en annað sem mér leist síður á. Ég hef til að mynda 

mikinn áhuga á að læra meira í þroska- og námssálfræði. Ef ég hefði fengið 

að ráða þá myndi sá hluti fá meira vægi í þessu námi. Kennarar þurfa að vita 

margt hvað varðar þroska- og námssálfræði enda er hún stór hluti í lífi 

barnanna. Rannsóknir í námssálfræði bjóða upp á margar nytsamlegar 

hugmyndir sem geta bætt frammistöðu kennarans í skólastofunni. Þegar 

kom síðan að því að ákveða hvað ég vildi skrifa um í M.Ed ritgerð þá kom 

þroska- og námssálfræðin helst til greina. Ég vildi reyna á mig sjálfa og finna 

eitthvað sem ég hafði brennandi áhuga á að rannsaka. Það er ástæða þess 

að ég valdi að rannsaka minni stúlkna og drengja í 3. og 4. bekk. 

Ég tel að rannsókn mín sé mikilvæg þar sem ég hef ekki fundið neina 

rannsókn á þessu efni hér á Íslandi. Hún gæti komið kennurum að góðum 

notum og veitt þeim stuðning í starfi. Í rannsókninni verður skoðað hvort 

munur sé á notkun minnisaðferða í 3. og 4. bekk út frá þremur verkefnum 

sem nemendur þurfa að leysa. Niðurstöðurnar geta gefið kennurum 

ákveðna mynd af því hvort annað eða bæði kynin þurfi á þjálfun í 

minnisaðferðum að halda. Með niðurstöðurnar til hliðsjónar eiga kennarar 

ef til vill auðveldara með að gera hæfilegar kröfur til nemenda sinna. 

Rannsóknin getur einnig haft hagnýtt gildi fyrir aðra sérfræðinga á þessu 

sviði. 

1.2 Markmið rannsóknar 

Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir því hvernig minni barna virkar 

og getu nemenda til að tileinka sér og nota minnisaðferðir. Markmiðið með 

rannsókninni var að skoða minni stúlkna og drengja í 3. bekk (8-9 ára) og 4. 

bekk (9-10 ára), og þá sérstaklega með hliðsjón af þeim aðferðum sem þau 

beita við að muna. Rannsóknarspurningin var: Er kynjamunur á notkun 

minnistækni barna í 3. og 4. bekk? Tvær tilgátur voru settar fram: (1) að 

frammistaða sé almennt betri hjá þeim eldri (í öllum þremur verkefnum og 

þau noti frekar minnisaðferðir) og (2) að það sé kynjamunur eftir 

verkefnum, stúlkur séu betri í textaverkefni, drengir í leiðarverkefni – kæmi 

fram bæði á frammistöðu á verkefnunum og notkun á minnisaðferðum.  
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Þrjú minnisverkefni voru lögð fyrir þátttakendur: leiðarverkefni (e. 

pathway span task) sem er rýmistengt, textaverkefni (e. verbal task) sem 

byggir á málgetu, og flokkunarverkefni (e. sort-recall). Fyrri rannsóknir gefa 

ástæðu til að ætla að drengjum muni ganga betur í leiðarverkefninu því þeir 

sýna yfirleitt betri frammistöðu á rýmisbundnum verkefnum (León, 

Cimadeville & Tascón, 2014; Mandolesi, Petrosini, Menghini, Addona & 

Vicari, 2009; Newhouse, Newhouse & Astur, 2007). Aftur á móti áætla ég að 

stúlkurnar eigi eftir að sýna betri frammistöðu í textaverkefnum því 

rannsóknir sýna að stúlkum gengur yfirleitt betur í málþáttum (Maccoby & 

Jacklin, 1974; Tyler, 1965). Fyrri rannsóknir benda ekki til kynjamunar í 

frammistöðu í flokkunarverkefnum. Rannsóknir sýna að því eldri sem 

nemendur eru því betri verða þeir í að nota minnisaðferðir (Coyle & 

Bjorklund, 1997). Einnig eiga eldri nemendur auðveldara með að leggja á 

minnið. Fræðimenn eru ekki sammála um hvort það sé vegna þess að 

minnisrýmdin hefur aukist eða vegna þess að þekking þeirra sé orðin meiri 

(DeMarie & Ferron, 2003). Út frá því þá eru líkur á að munur muni koma 

fram bæði hvað varðar frammistöðu í verkefnunum og notkun 

minnisaðferða eftir aldri. Ég geri ráð fyrir að það gildi um öll þrjú verkefnin 

að börn í 4. bekk muni standa sig betur í þeim og noti frekar minnisaðferðir 

heldur en börn í 3. bekk. Með því að leggja fyrir þrjú verkefni þá þarf 

nemandinn að finna út hvaða minnisaðferðir henta hverju sinni sem gefur 

rannsakanda góða mynd af því hvort munur sé á notkun minnisaðferða hjá 

börnum í 3. og 4. bekk.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um fræðilegan grundvöll 

rannsóknarinnar: Atkinson-Shiffrin kenninguna um minni, minnisaðferðir og 

notkun þeirra, minnisrýmd, og kynjamun á notkun minnisaðferða. Í þriðja 

kaflanum er gerð grein fyrir aðferð rannsóknarinnar og sagt frá 

þátttakendum, gagnaöflun og hvernig unnið var úr gögnunum. Jafnframt er 

sagt frá rannsóknaraðstæðum og réttmæti og áreiðanleika rannsóknar. 

Niðurstöður rannsóknar eru síðan kynntar í fjórða kafla og í þeim fimmta 

eru þær ræddar með hliðsjón af fyrri rannsóknum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fyrstu rannsóknir á minni voru gerðar fyrir næstsíðustu aldamót (Baddeley, 

Eysenck & Anderson, 2009) en það var ekki fyrr en upp úr miðri 20. öld sem 

minnisrannsóknir urðu miðpunktur nýrrar áherslu í sálfræði, hugfræðilegrar 

sálfræði (e. cognitive psychology; Aldís Unnur Guðmundsdóttir & Jörgen L. 

Pind, 2003). Þar er rannsókn Miller (1956) á vinnsluminni og niðurstöður 

sem sýndu að rými vinnsluminnis væri 7 +/- 2 hlutir. Upp úr 1968 komu 

Atkinson og Shiffrin fram með grunnlíkan um þrískiptingu minnis sem er 

enn ráðandi líkan í dag þó það hafi þróast töluvert (Hoeksema, Fredrickson, 

Loftus & Wagenaar, 2009).  

Minni er nauðsynlegur hluti í vitrænni starfsemi til að læra, muna og 

hugsa út í framtíðina. Þróun á minni hefur mikið verið rannsökuð hjá 

börnum og ljóst er að minnið sjálft og þær aðferðir sem við notum við að 

skrá og sækja upplýsingar í minnið breytast með þroska (Ackerman, 1987; 

Campbell & Spear, 1972).  

2.1 Minnið 

Það er mikilvægt að skilja hvernig minnið virkar og þróast hjá börnum 

(Gathercole, 1998). Ákveðnar upplýsingar og atburðir festast í huga okkar á 

meðan aðrar upplýsingar hverfa, og stundum munum við atburði sem aldrei 

hafa gerst (Foster, 2011). 

Talið er að minnið skiptist í þrjú stig ferlunar (e. processing): umkóðun 

(e. encoding), geymslu (e. storage) og endurheimt (e. retrieval). Þegar fólk 

meðtekur upplýsingar þá eru þær umkóðaðar í vinnsluminni og skráðar til 

geymslu í langtímaminni. Í langtímaminni eru upplýsingar geymdar til lengri 

tíma og til þess að geta unnið með þær að nýju þarf að endurheimta þær 

þaðan (Hoeksema, Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 2009). Ekki komast 

allar upplýsingar á leiðarenda og geta glatast á leiðinni á öllum stigum 

ferlisins. Til dæmis ef þú nærð ekki að umkóða andlit fólks þá getur þú ekki 

munað eftir þeim næst þegar þú hittir þau og eins getur skráning nafns í 

geymslu mistekist og þá manstu ekki hvert nafnið er (Hoeksema, 

Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 2009).  

Kenningin um þrískiptingu minnis gerir ráð fyrir að minnið skiptist í þrjú 

kerfi sem vinna saman: skynminni (e. sensory memory), vinnsluminni eða 
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skammtímaminni (e. working memory) og langtímaminni (e. long-term 

memory; Atkinson & Shiffrin, 1968).  

Skynminnið er fyrsti viðkomustaður þar sem upplýsingar frá skynfærum 

eru skráðar (Hoeksema, Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 2009). Oftast er 

skynminnið bundið við eitt skynfæri í einu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir & 

Jörgen L. Pind, 2003). Upplýsingar eru geymdar tímabundið og hrörna hratt; 

frá nokkrum sekúndubrotum fyrir sjónskynið til nokkra sekúndna frá 

heyrnarskyni (Hoeksema, Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 2009). Flestir 

fræðimenn telja að fólk sé ekki meðvitað um upplýsingar sem skráðar eru í 

skynminnið (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002) og aðeins lítill hluti af 

upplýsingum úr skynminninu færast yfir í vinnsluminnið.  

Vinnsluminnið er gróflega skilgreint sem meðvitund, þ.e. þær 

upplýsingar sem þú veist meðvitað af og vinnur með. Það er auðvelt að 

nálgast upplýsingar úr vinnsluminninu og tekur það innan við sekúndu. 

Upplýsingar geymast ekki lengi í vinnsluminninu og samkvæmt Atkinson og 

Shiffrin (1968) þá glatast þær þaðan eftir 20 sekúndur nema 

einstaklingurinn haldi þeim við á einhvern hátt, t.d. með endurteknum 

æfingum (e. rehearsing; Hoeksema, Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 2009). 

Vinnsluminni hefur takmarkaða stærð (minnisrýmd) eða úrvinnslugetu. 

Breskur skólakennari að nafni John Jacobs gerði rannsókn árið 1887 sem 

sýndi að nemendur hans gátu að jafnaði einungis munað 7 tölur þ.e. ef 

þeim var raðað á handahófskenndan hátt (Baddeley, 1999). En það var 

Miller (1956) sem sýndi fram á takmörkun vinnsluminnis með rannsóknum 

og að vinnsluminni rúmi að meðaltali 7 +/- 2 hluti.  

Ef geyma þarf upplýsingar til lengri tíma þarf að færa upplýsingarnar frá 

vinnsluminni yfir í langtímaminni. Langtímaminnið geymir alla þekkingu og 

kunnáttu og virðist stærð þess ótakmörkuð (Hoeksema, Fredrickson, Loftus 

& Wagenaar, 2009). Miller (1956) gagnrýndi þá hugmynd að upplýsingar 

færu yfir í langtímaminnið með endurtekningum eða upprifjunum. Taldi 

hann að það færi eftir tegund úrvinnslu hvort upplýsingarnar færu yfir í 

langtímaminnið. Því meiri og flóknari sem úrvinnslan væri þeim mun betri 

yrði skráningin í langtímaminninu (Miller, 1956). Líta má á langtímaminni 

sem mikilvægasta minniskerfið enda geymir það þekkingu okkur til lengri 

tíma (Aldís Unnur Guðmundsdóttir & Jörgen L. Pind, 2003). Upplýsingarnar 

eru sóttar í langtímaminni með endurheimt og fara þá aftur í vinnsluminnið 

þar sem unnið er með þær (Hoeksema, Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 

2009).  

Í hverju minniskerfi – skynminni, vinnsluminni eða langtímaminni – eru 

notaðar ólíkar aðferðir við umskráningu, geymd og endurheimt. Því má 
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segja að dæmigerð umskráning í vinnsluminni sé ólík því sem 

langtímaminnið notar og sama á við um geymslu og endurheimt (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir & Jörgen L. Pind, 2003). 

2.2 Þróun minnis  

Þróun minnis hefur mikið verið rannsökuð og þá sérstaklega út frá 

aðferðum (e. strategies), rýmd (e. capacity), þekkingu á hvernig minnið 

virkar (e. metamemory) og þekkingu sem geymd er í minni (e. knowledge; 

Kail, 1990; Schneider & Pressley, 1997; Siegler, 1998). Þá hafa margar 

rannsóknir verið gerðar þar sem þróun minnis hefur verið lögð til 

grundvallar en þær gefa oft ekki nægilega góða mynd af þróuninni, þar sem 

sjaldan eru teknir fyrir fleiri en tveir þættir í hverri rannsókn (DeMarie & 

Ferron, 2003). Lengi hefur verið fjallað um mikilvægi þess að þekkja þróun á 

minni barna en þannig fást upplýsingar meðal annars um rýmd barna eftir 

aldri og hvernig börnum á eftir að ganga við að leggja á minnið. Allt eru 

þetta upplýsingar sem kennari getur notað til að beita árangursríkum 

aðferðum í kennslu og fundið leiðir til þess að koma til móts við nemendur 

sína (Gathercole, 1998). Coyle (2001) skoðaði þróun minnis með því að 

leggja fyrir átta mismunandi verkefni. Niðurstöður voru skoðaðar út frá 

fimm mismunandi mælikvörðum yfir fjölbreytileika aðferða. Niðurstöður 

sýndu tvo sjálfstæða þætti, það er fjölbreytni í minnisaðferðum sem börn 

notuðu og breytingu á beitingu minnisaðferða hjá nemendum frá 2. bekk og 

upp í 4. bekk.  

2.2.1 Minnisaðferðir 

Minnisaðferðir (e. memory strategies) eru aðferðir sem fólk notar til þess að 

leggja upplýsingar á minnið. Fræðimenn eru sammála því að minnisaðferðir 

vísi til viðleitni, markmiðs og hugsanlegrar meðvitaðrar vitrænnar starfsemi 

(Harnishfeger & Bjorklund, 1990; Pressley & Van Meter, 1993). Í skólum er 

börnum kennt að nota minnisaðferðir til þess að hjálpa þeim við að leggja 

námsefnið á minnið (Bjorklund & Douglas, 2002). Einnig sýna rannsóknir að 

skólaganga hafi sterk áhrif á minnisaðferðir barna (Moely, Hart, Leal, 

Santulli, Rao, Johnson & Hamilton, 1992). Minnisaðferðir krefjast í mörgum 

tilvikum flókins hugræns ferlis og þróunar á aðferðum sem verða auðveldari 

eftir því sem börnin verða eldri (Kee, 1994). Rannsóknir sýna einnig að því 

flóknari aðferðir sem þú notar því betri árangri nærðu (Jonsson, Hörnqvist, 

Nyroos & Börjesson, 2014). Það er því ljóst að með auknum aldri og þroska 

eiga börn auðveldara með að tileinka sér og nota ólíkar aðferðir til að leggja 

upplýsingar á minnið á árangursríkan hátt.  
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Síðastliðin 40 ár hafa minnisaðferðir verið rannsakaðar sem mikilvægur hluti 

af þróun minnis (Schneider, Sperl & Hasselhorn, 2008). Bjorklund, Miller, 

Coyle og Slawinski (1997) komust að því að þróun minnisaðferða virðist vera 

í fjórum þrepum. Á fyrsta þrepi hafa börn ekki náð þeim eiginleika að búa til 

minnisaðferð (u.þ.b 4 ára), á öðru þrepi ná börnin að búa til aðferð að hluta 

til (u.þ.b. 5 ára). Barn fær myndir fyrir framan sig og sér að myndirnar 

tilheyra mismunandi flokkum. Barnið gerir sér samt ekki grein fyrir því 

hvernig á að flokka myndirnar og leggja þær á minnið. Þegar börnin eru 

komin á þriðja þrep (6-7 ára) þá eru þau byrjuð að búa til aðferðir en nýta 

sér þær takmarkað þar sem þau gera sér ekki grein fyrir því að þau hafa í 

raun búið til aðferð. Oft fer mikil orka í að búa til aðferðina sem gerir það að 

verkum að lítil orka er eftir til þess að beita aðferðinni og fá ávinning af. 

Barn fær myndir fyrir framan sig og flokkar þær. Barnið leggur myndirnar á 

minnið en ekki eftir flokkum, það tengir myndirnar ekki saman. Þegar barnið 

telur upp myndirnar þá nýtist ekki flokkunaraðferðin sem það byrjaði með. 

Á fjórða og þar með síðasta þrepinu (8-9 ára) þá eru börnin farin að nota 

aðferðir á áhrifaríkan hátt (Bjorklund, Miller, Coyle & Slawinski, 1997). 

Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að börn byrja ekki að nota minnisaðferðir 

fyrr en í lok annars bekkjar (7 ára; Schneider, Sperl & Hasselhorn, 2008). Því 

má áætla að börn sem hafa náð sjö ára aldri séu búin að ná tökum á 

minnisaðferðum og noti þær markvisst þegar þau þurfa að leggja eitthvað á 

minnið.  

Geta til að nota minnisaðferðir tengist sjálfstjórn. Sjálfstjórn (e. self-

regulation) er hæfni til þess að fylgjast með og stjórna okkar eigin 

hugsunum, tilfinningum og hegðun, og aðlaga að markmiðum okkar og 

aðstæðum hverju sinni (Cook & Cook, 2014). Sjálfstjórn getur verið 

mismunandi og fer eftir aðstæðum og viðfangsefnum. Sjálfstjórn í námi (e. 

self regulated learning) er þegar nemandi viðheldur ákveðnu hugarfari, 

innleiðir skilvirkari námsaðferðir og aðlagast aðferðum betur (Schunk & 

Zimmerman, 2008). Þá finnur nemandinn út hvaða minnisaðferðir henta 

hverju sinni og notar þær til þess að ná settum markmiðum. Barry J. 

Zimmerman (2008) fjallar um þrjá undirþætti sjálfstjórnar í námi en þessir 

þrír þættir hafa áhrif á hvern annan, þeir eru fyrirhyggja (e. forethought), 

aðgerðir (e. performance) og sjálfsmat (e. self-reflection). Með fyrirhyggju er 

átt við að nemandi þrói með sér námstækni og skipuleggi aðferðir (e. 

strategic planning). Í aðgerðum hefur nemandinn stjórn á námi sínu, góða 

yfirsýn og vinnur verkefni vel. Þarna reynir á nemandann að nota þá færni 

sem hann hefur og tileinka sér þær minnisaðferðir sem hann þekkir til að ná 

sem bestum árangri. Að lokum þarf nemandinn að skoða frammistöðu sína, 

meta veikleika og styrkleika, endurskoða námsaðferðir sínar og aðlaga þær 
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þannig að hann nái þeim námsmarkmiðum sem hann hefur sett sér. Því má 

segja að þegar börn hafa náð sjálfstjórn í námi þá eigi þau auðveldara með 

að finna út hvaða minnisaðferðir henta hverju sinni og stjórna þeim á þann 

hátt að þær gagnist sem best. 

2.2.2 Þrjár helstu minnisaðferðirnar 

Hvaða minnisaðferð er best að nota fer eftir þeim upplýsingum sem á að 

leggja á minnið. Þrjár minnisaðferðir hafa verið einna mest rannsakaðar en 

það eru virkar æfingar (e. rehearsal), flokkun (e. organizational) og útfærsla 

(e. elaboration). Virkar æfingar eru þegar upplýsingar eru endurteknar aftur 

og aftur til þess að halda þeim virkum í vinnsluminninu til að mynda við að 

leggja símanúmer eða innkaupalista á minnið (Lightfoot, Cole & Cole, 2009). 

Flavell, Beach og Chinsky gerðu rannsókn þar sem áhersla var lögð á 

endurtekningu meðal 5, 7 og 10 ára barna. Áttu börnin að leggja sjö myndir 

á minnið og síðan var fenginn varalesari til þess að leggja rannsóknina fyrir. 

Hann fylgdist svo með börnunum og athugaði hvort þau endurtækju heiti 

myndanna. Niðurstöður sýndu aukningu á að nota endurtekningu eftir aldri, 

en 10% 5 ára barna notuðu endurtekningu, 60% 7 ára barna og 85% 10 ára 

barna. Samkvæmt þessum niðurstöðum þá byrja börn eftir 7 ára aldur að 

nota markvisst endurtekningu til þess að leggja upplýsingar á minnið 

(Flavell, Beach & Chinsky, 1966).  

Flokkunaraðferðin (e. sort-recall) er þegar upplýsingar eru flokkaðar, svo 

sem dýr, gulir hlutir, matur. Þegar upplýsingar eru flokkaðar þá er oft 

auðvelt að muna allar upplýsingarnar út frá einni (Lightfoot, Cole & Cole, 

2009). Í rannsókn Moely, Olson, Halwes og Flavell (1969) fengu börn á 

aldrinum 5-11 ára myndir sem þau áttu að leggja á minnið en myndirnar 

tilheyrðu mismunandi yfirflokkum, svo sem dýrum, farartækjum og 

húsgögnum. Myndunum var raðað í hring á borð þar sem myndir sem 

tilheyrðu sama flokki voru ekki hafðar hlið við hlið. Niðurstöður sýndu að 

aukning var á notkun flokkunaraðferðarinnar frá 5-11 ára aldurs en 10-11 

ára börnin voru þau einu sem notuðu flokkunaraðferðina sjálf (án þess að 

vera minnt á hana eða þau fengju aðstoð) til þess að leggja myndirnar á 

minnið. Schlagmüller og Schneider (2002) komust að því að börn á aldrinum 

7-8 ára eru líklegri til þess að nota flokkunaraðferðina en börn yngri en 7 

ára. Í rannsókn DeMarie, Miller, Ferron og Cunningham (2004) kom fram að 

því fleiri aðferðir sem börn nota við að leggja á minnið þegar verið er að 

leysa flokkunarverkefni, því meiri upplýsingar ná þau að skrá í 

langtímaminnið og endurheimta aftur. 
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Útfærsluaðferðin er þegar börn finna eða gera upp tengsl milli tveggja hluta 

sem þau þurfa að muna, til dæmis ef barni er til að mynda sögð tvö orð og 

það er beðið um segja seinna orðið ef það heyrir fyrra orðið, líkt og þegar 

það heyrir orðið tómatur að þá segir það bátur (Lightfoot, Cole & Cole, 

2009). Rannsóknir hafa sýnt að börn byrja að nota útfærsluaðferðina 

sjálfkrafa frá 6-11 ára aldri, og geta barna við að nota útfærsluaðferðina 

eykst eftir því sem þau verða eldri (Schlagmüller & Schneider, 2002). 

Búast má við að börn séu farin að nota þessar minnisaðferðir þegar verið 

er að leggja á minnið. Spurning er hvaða minnisaðferð eða minnisaðferðir 

börnin velja hverju sinni.  

2.2.3 Er munur á minnisaðferðum barna eftir aldri? 

Með þroska verða nemendur betri í að tileinka sér og nota aðferðir til að 

leggja á minnið (Schneider, Knopf & Stefanek, 2002). Miller og Seier (1994) 

komust að því að eldri börn fengu mun meiri ávinning af því að nota 

minnisaðferðir heldur en yngri börn.  

Í rannsókn Hasselhorn og Lindner-Müller (1995) var skoðuð notkun 

minnisaðferða hjá nemendum á aldrinum 6-9 ára og 10-11 ára, þá 

sérstaklega hvort þeir notuðu flokkun (e. sorting) og æfingar (e. cumulative 

rehearsal). Fylgst var með hvort nemendur myndu flokka myndirnar, æfa sig 

(endurtaka) eða jafnvel nota báðar aðferðirnar. Niðurstöður leiddu í ljós að 

því eldri sem nemendur voru því meiri líkur voru að þeir myndu nota báðar 

aðferðirnar. Nemendur í 2. bekk (6-7 ára) og 4. bekk (8-9 ára) sem notuðu 

báðar aðferðirnar náðu ekki að leggja meira á minnið en þeir sem notuðu 

einungis eina aðferð. Aftur á móti var mikill munur á nemendum í 6. bekk 

(11-12 ára), þeir sem notuðu báðar aðferðirnar náðu að leggja meira á 

minnið en þeir sem notuðu bara eina aðferð. 

Í rannsókn þar sem skoðað var hvort nemendum gengi betur að leggja á 

minnið ef þeir notuðu fleiri en eina minnisaðferð, kom fram að þeir sem 

notuðu fleiri en eina aðferð gátu verið að nota árangurslausar aðferðir eða 

aðferðir sem þeir réðu ekki við (Schneider, Sperl & Hasselhorn, 2008). 

Siegler (1987, 1995) komst að því að eftir því sem börnin eldast þá nota þau 

árangursríkari aðferðir og þá dregur um leið úr árangurslausum aðferðum, 

en þær síðarnefndu eru þó enn til staðar.  

Coyle og Bjorklund (1997) skoðuðu hversu margar aðferðir nemendur í 

2. bekk, 3. bekk og 4. bekk notuðu. Niðurstöður sýndu að nemendur notuðu 

að meðaltali fleiri aðferðir eftir því sem þeir voru eldri. Nemendur í 2. bekk 

notuðu umtalsvert færri aðferðir en nemendur í 4. bekk og einnig náðu 

nemendur í 2. bekk að leggja færri hluti á minnið en nemendur í 4. bekk. 
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Fleiri rannsóknir hafa sýnt að börnum gengur betur þegar þau nota nokkrar 

aðferðir saman heldur en að nota aðeins eina aðferð eina og sér (DeMarie, 

Miller, Ferron & Cunningham, 2004).  

Því má segja að á heildina litið sé betra að nota fleiri en eina aðferð við 

að leggja á minnið en á sama tíma er ljóst að yngri börn (u.þ.b. 6 ára og 

yngri) eiga erfiðara með, heldur en eldri börn, að nota fleiri en eina aðferð á 

árangursríkan hátt. Gera má ráð fyrir því að það að geta beitt fleiri en einni 

minnisaðferð samtímis með góðum árangri krefjist bæði æfingar og 

ákveðins þroska. Eldri börn eru því líklegri til að hafa bæði getu og þjálfun í 

beitingu minnisaðferða og eru líklegri til að beita þeim sjálfkrafa í þeim 

aðstæðum sem kalla á að eitthvað sé lagt á minnið. 

2.2.4 Vangeta til að nýta sér minnisaðferðir (e. utilization 
deficiency) 

Milller og Seier (1994) fundu stig í þróun á minnisaðferðum hjá börnum þar 

sem börn nota minnisaðferð til þess að leggja á minnið en græða ekkert á 

aðferðinni sem þau nota. Það hefur verið nefnt vangeta til að nýta sér 

minnisaðferðir (e. utilization deficiency). Í rannsókn Coyle og Bjorklund 

(1996) kom fram að meirihluti barna í 2. – 4. bekk sýndi framfarir í 

frammistöðu sinni þegar þau notuðu minnisaðferðir. Börnin sem höfðu 

vangetu til að nýta sér minnisaðferðir sýndu engar framfarir. Miller og Seier 

(1994) skoðuðu 60 rannsóknir á minnisaðferðum og í 93% tilfella sýndu 

börnin vangetu þegar kom að nýtingu minnisaðferða.  

Börn eru oft á þessu stigi þegar þau fara úr leikskóla yfir í grunnskóla og 

þá aðallega í byrjun grunnskólagöngunnar (6-7 ára) en það getur staðið yfir í 

lengri tíma hjá sumum börnum. Þá hafa þau ekki náð getunni til þess að 

nýta sér minnisaðferðir á árangursíkan hátt (Schneider, Sperl & Hasselhorn, 

2008). Í rannsókn Coyle og Bjorklund (1996) kom fram að börn í 2. og 3. 

bekk væru líklegri til þess að hafa vangetu til þess að nýta sér 

minnisaðferðir heldur en nemendur í 4. bekk. Einnig komust Bjorklund, 

Schneider, Cassel og Ashley (1994) að því að einn þriðji til helmingur 

nemenda í 3. og 4. bekk hafa vangetu til að nýta sér minnisaðferðir.  

Það er því ljóst að sum börn í 3. bekk og jafnvel 4. bekk hafa vangetu til 

þess að nýta sér minnisaðferðir. Því má áætla að sumum börnum eigi eftir 

að ganga illa að leggja upplýsingar á minnið þrátt fyrir að nota 

minnisaðferðir. 



 

24 

2.2.5 Minnisrýmd 

Minnisrýmd (e. memory capacity) segir til um hversu mikið magn upplýsinga 

hægt er að geyma í minninu. Fólk meðtekur upplýsingar, vinnur úr þeim og 

geymir til endurheimtar, og það hvort upplýsingar haldist í langtímaminni 

fer eftir stærð minnisrýmdar (Baddeley, 2010; Beilock & DeCaro, 2007; 

Turley-Ames &Whitfield, 2003). Minnisrýmdin eykst línulega frá fjögurra ára 

aldri og heldur áfram út unglingsárin (Gathercole, Pickering, Ambridge & 

Wearing, 2004), þó er það mismunandi eftir einstaklingum (Broadway & 

Engle, 2011). Margir fræðimenn telja að minnisrýmd barna sé takmörkuð og 

að það sé ástæðan fyrir því að börn eigi í erfiðleikum með að leggja ýmsar 

upplýsingar á minnið. Margar rannsóknir hafa sýnt að eldri börn eigi 

auðveldara með að leggja á minnið en þau yngri, en fræðimenn eru ekki 

sammála um hver ástæðan gæti verið, hvort það sé vegna þess að 

minnisrýmdin aukist eða þá að börnin eigi auðveldara með að leggja á 

minnið þar sem þekking þeirra er orðin meiri (DeMarie & Ferron, 2003).  

Ef litið er á vinnsluminnið þá getur það innihaldið um það bil 7 +/- 2 

einingar af upplýsingum (Miller, 1956). Það takmarkar magn upplýsinga sem 

unnið er með, nema ef notuð er aðferð til að umpakka upplýsingunum með 

aðstoð fyrri þekkingar í langtímaminninu (e. chunking). Þannig gætu eldri 

börn þurft minna pláss í vinnsluminni til að vinna með upplýsingar þar sem 

þau hafa aukið þekkingu sína eða þau eru farin að nota betri aðferðir við að 

leggja á minnið (Siegler, 1998). Schneider og Bjorklund (1998) héldu því 

fram að ein af aðalástæðum fyrir mismunandi minnisgetu nemenda væri 

vegna ólíkra aðferða sem börn nota, en ekki minnisrýmdar í sjálfu sér.  

2.3 Kynjamunur á notkun minnisaðferða 

Rýmisbundið minni (e. spatial memory) snýr að getu okkar til að greina 

nærliggjandi umhverfi og geyma upplýsingar sem tengjast staðsetningum. 

Þessi eiginleiki hefur verið rannsakaður hjá börnum með mismunandi 

tegundum verkefna (Bullens, Iglói, Berthoz, Postma, & Rondi-Reig, 2010; 

Pentland, Anderson, Dye, & Wood, 2003).  

Á síðastliðnum 40 árum hafa rannsóknir endurtekið sýnt fram á betri 

frammistöðu karlkyns þátttakenda í rýmisbundnum verkefnum (e. spatial 

tasks; Dabs, Chang, Strong & Milun, 1998; Iachini, Sergi, Ruggiero & Gnisci, 

2005). Í rannsókn Linn og Petersen (1985) kom fram lítill munur á 5 og 7 ára 

drengjum og stúlkum í frammistöðu á rýmistengdu verkefni, en drengjum 

gekk aðeins betur að leysa verkefnið. Rannsóknin sýndi einnig að 11 ára 

drengjum gekk mun betur að leysa verkefnið heldur en 11 ára stúlkum. 

Samkvæmt þeim niðurstöðum eykst getumunur drengja og stúlkna við að 
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leysa rýmisbundin verkefni frá 7-11 ára aldri. Þetta er í samræmi við 

rannsókn Newhouse, Newhouse og Astur (2007), en þar náðu drengir á 

aldrinum 8-10 ára mun betri árangri en stúlkur á sama aldri við að leysa 

rýmisbundin verkefni. Block og Block (1982) töldu að það væri ekki fyrr en 

um 7 ára aldur að drengir yrðu betri í að leysa rýmisbundin verkefni en 

stúlkur á sama aldri, stúlkur myndu svo ná drengjunum um 11 ára aldur. 

León, Cimadevilla og Tascón (2014) rannsökuðu minni hjá á 50 drengjum og 

50 stúlkum og var þátttakendum skipt niður í fimm aldurshópa, 4 ára, 5 ára, 

6 ára, 7-8 ára og 9-10 ára, en í hverjum hóp voru 10 drengir og 10 stúlkur. 

Við öflun gagna voru börnin látin leysa verkefni í sýndarveruleika þar sem 

búið var að hanna rými með 16 viðarkössum. Niðurstöður sýndu að tveir 

yngstu hóparnir, það er 4 ára og 5 ára börnin, stóðu sig mun verr en eldri 

börnin. Þar kom fram að þegar 9 og 10 ára börn leystu verkefnið þá gerðu 

þau mjög fáar villur. Einnig sýndu niðurstöðurnar að drengir í hópunum 6 

ára og 7-8 ára stóðu sig betur en stúlkurnar. Aftur á móti fannst ekki 

kynjamunur á annarri útfærslu á sama verkefni. Þar voru fjórir turnar úr 

viðarkössum og þurftu börnin að finna ákveðinn kassa í hverjum turni fyrir 

sig. Þar þurftu börnin að einbeita sér að þeim upplýsingum sem þeim voru 

gefnar hverju sinni (León, Cimadevilla & Tascón, 2014). Í rannsókn 

Mandolesi, Petrosini, Menghini, Addona og Vicari (2009) kom fram að 

drengir stóðu sig almennt betur en stúlkur í rýmisbundnum verkefnum. En 

þegar verkefnin voru skoðuð út frá því hversu margar réttar hreyfingar voru 

gerðar í röð þá stóðu stúlkur sig betur en drengir.  

Ein af ástæðum fyrir því drengjum gengur almennt betur en stúlkum í 

rýmisbundnum verkefnum er talin vera vegna uppbyggingar heilans, eða 

vegna áhrifa ólíkra kynhormóna (Mandolesi, Petrosini, Menghini, Addona & 

Vicari, 2009). Fleiri rannsóknir hafa sýnt að drengir standa sig betur en 

stúlkur í rýmistengdum verkefnum vegna þess hversu ólíkir heilarnir þeirra 

séu (Madeira & Lieberman, 1995; Méndez-López, Méndez, López & Arias, 

2009).  

Því hefur oft verið haldið fram að stúlkur standi sig betur þegar kemur að 

málþáttum (e. verbal tasks; Burton, Henninger & Hafetz, 2005; Kolb & 

Whishaw, 2001; Weiss, Kemmler, Deisenhammer, Fleischhaker & Delazer, 

2003). Tyler (1965) komst að því að stúlkur væru betri en drengir hvað 

snertir málþætti, alveg frá barnæsku til 18 ára aldurs. Birtingarmyndirnar 

væru þær að stúlkur eru oft fyrri til að segja fyrstu orðin, þær eru 

skýrmæltari og nota fyrr lengri setningar. Svo þegar börnin byrja í skóla þá 

eru stúlkur oftast fljótari að læra að lesa á meðan drengir þurfa oft á tíðum 

sérstaka aðstoð við lesturinn. Í þeim 85 rannsóknum sem Maccoby og 

Jacklin (1974) skoðuðu sýndu niðurstöður að málþættir þroskuðust hraðar 
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hjá stúlkum en drengjum. Í rannsókn Jonsson, Hörnqvist, Nyroos og 

Börjesson (2014) voru 66 nemendur, 33 stúlkur og 33 drengir í 5. bekk 

fengnir til þess að lesa texta og reyna að leggja innihald textans á minnið (e. 

text memory). Nemendur lásu texta sem var við hæfi nemenda í 5. bekk og 

að loknum lestri þá áttu nemendur að skrifa niður allt sem þeir mundu úr 

textanum. Rannsakandi kom aftur viku síðar og lét nemendur skrifa niður 

allt sem þeir mundu úr sögunni. Þar kom fram að þeir nemendur sem 

sögðust hafa notað minnisaðferð við að leggja innihald textans á minnið 

hefðu munað meira en þeir sem sögðust ekki hafa notað neina aðferð. 

Schneider, Sperl og Hünnerkopf (2009) sýndu að frá sjö ára til tíu ára aldurs 

þá virðast nemendur í auknum mæli nota árangursríkar minnisaðferðir 

þegar þeir leysa textaverkefni.  

Þessar niðurstöður gefa tilefni til að búast við kynjamun á frammistöðu 

verkefna. Drengir munu líklega standa sig betur í rýmisbundna verkefninu 

og stúlkur í textaverkefninu. Einnig má búast við því að eldri börnum muni 

ganga betur í rýmisbundna verkefninu þar sem þau gera færri villur en þau 

yngri. Auk þess má áætla að eldri nemendum muni ganga betur við að leysa 

verkefnin þar sem þeir eru farnir að nota árangursríkar minnisaðferðir.  

2.4 Tilgangur rannsóknar 

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem minni barna er 

athugað. Aftur á móti hefur engin rannsókn verið gerð hér á Íslandi þar sem 

minni barna í 3. og 4. bekk er skoðað með hliðsjón af þeim minnisaðferðum 

sem þau beita. Rannsóknarspurningin var: Er kynjamunur á notkun 

minnistækni barna í 3. og 4. bekk? Tvær tilgátur voru settar fram: (1) að 

frammistaða væri almennt betri hjá eldri börnum (í öllum þremur 

verkefnum og að þau noti frekar minnisaðferðir) og (2) að það sé 

kynjamunur eftir verkefnum, stúlkur betri í textaverkefni og drengir í 

leiðarverkefni – kæmi fram bæði á frammistöðu á verkefnunum og notkun á 

minnisaðferðum.  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga hvort munur væri á notkun 

minnisaðferða barna í 3. og 4. bekk. Í því fólst að leggja fyrir þrjú 

mismunandi verkefni þar sem þátttakendur þurftu að nota minnisaðferðir 

við að leysa verkefnin. Út frá fyrri rannsóknum þá var búist við því að 

stúlkum myndi ganga betur í textaverkefninu, þar sem stúlkur standa sig 

betur í málþáttum (Burton, Henninger & Hafetz, 2005; Tyler, 1965). Hins 

vegar var búist við því að drengjum myndi ganga betur í leiðarverkefnum, 

enda sýna rannsóknir að drengir standa sig betur í verkefnum þar sem 

áhersla er á rýmisbundin verkefni (León, Cimadevilla & Tascón, 2014; 
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Newhouse, Newhouse & Astur, 2007). Þær rannsóknir sem hafa notað 

flokkunarverkefni hafa ekki tekið mið af því hvort annað kynið standi sig 

betur. Út frá því mun rannsakandi ekki búast við neinum mun á stúlkum og 

drengjum í flokkunarverkefni. Einnig má búast við því að eldri þátttakendur 

noti frekar minnisaðferð þar sem rannsóknir sýna að með þroska og aldri 

eigi börn auðveldara með að tileinka sér og nota minnisaðferðir (Miller & 

Seier, 1994; Schneider, Knopf & Stefanek, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

3 Aðferð 

Rannsakandi mun notast við lýsandi samanburðarrannsókn (e. descriptive 

comparative research) en þetta snið er notað þegar verið er að athuga mun 

á milli hópa. Við notkun þessarar rannsóknaraðferðar koma fram margar 

gagnlegar upplýsingar en þær segja ekki til um ástæður/orsök þess ef 

munur er á milli hópanna. Í lýsandi samanburðarrannsókn þá er mælt 

aðeins einu sinni í ákveðnu úrtaki og til þess er notað þversnið (e. cross-

sectional; Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013), en það er þegar 

mismunandi aldurshópar eru bornir saman (Lightfoot, Cole & Cole, 2009).  

Hver þátttakandi leysti þrjú ólík minnisverkefni en röðun verkefna var 

breytileg til að tryggja mótvægi (e. counterbalancing). Með því að nota 

þessa aðferð þá var reynt að koma í veg fyrir að þreyta þátttakenda, eða 

eitthvað annað, hefði áhrif á frammistöðu þeirra í ólíkum verkefnum 

(Shuttleworth, 2009). Röð verkefna var valin af handahófi hjá hverjum 

þátttakanda og sex mögulegar leiðir notaðar til að raða verkefnunum 

þremur.  

3.1 Þátttakendur 

Notað var hentugleikaúrtak, en fengnir voru til þátttöku nemendur í 3. og 4. 

bekk (8-10 ára), 20 drengir og 20 stúlkur í hvorum árgangi (N=80). Þessi 

aldur varð fyrir valinu þar sem rannsóknir hafa leitt í ljós að börn byrja ekki 

að nota minnisaðferðir fyrr en í lok annars bekkjar (7 ára; Schneider, Sperl & 

Hasselhorn, 2008).  

Rannsóknin var gerð í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu sem var valinn 

vegna tengsla rannsakanda. Sendur var póstur á alla foreldra barna í 3. og 4. 

bekk þar sem þeir voru upplýstir um tilgang rannsóknar, einnig voru 

nemendur sendir heim með sama bréf útprentað í lestrarkompu sinni. Á 

aftari síðu bréfsins gátu foreldrar kvittað ef þau samþykktu að barnið þeirra 

tæki þátt. Foreldrar réðu hvort þeir sendu samþykki með tölvupósti eða 

með börnum sínum í skólann. Ef foreldrar heimiluðu þátttöku voru börnin 

spurð hvort þau vildu taka þátt (sjá viðauka 1). Af 77 nemendum í 3. bekk 

(34 drengir og 43 stúlkur) þá voru 52 eða 68% sem samþykktu að taka þátt í 

rannsókninni (22 drengir og 30 stúlkur). Af 59 nemendum í 4. bekk (32 

drengir og 27 stúlkur) þá voru 46 eða 78% sem samþykktu að taka þátt í 

rannsókninni (24 drengir og 22 stúlkur). Þar sem fleiri en 80 nemendur 

samþykktu að taka þátt í rannsókninni þá ákvað rannsakandi að nota 

slembival til að fá þátttakendur í hvern hóp (N = 20 í hverjum hópi, eftir kyni 
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og aldri). Síðan dró rannsakandi nöfn þeirra barna sem tóku þátt í 

rannsókninni. 

3.2 Mælitæki 

Þrjú minnisverkefni voru lögð fyrir alla þátttakendur.  

Í flokkunarverkefninu (e. sort-recall task) voru notaðar 20 myndir (fimm 

myndir af dýrum, fimm myndir af ávöxtum, fimm myndir af farartækjum og 

fimm myndir af baðherbergishlutum; sjá viðauka 3). Allar myndirnar voru 

teknar af commons.wikimedia.org og voru þær merktar með CC sem þýðir 

að nota megi myndirnar ef farið er eftir skilmálum ljósmyndara (sjá viðauka 

4). Myndirnar voru prentaðar út í lit og settar í harðplast. Stærð myndanna 

var um það bil 3 cm X 3 cm og voru þær í góðum gæðum. Verkefnið var 

byggt á rannsókn Hasselhorn og Lindner-Müller (1995). 

Í leiðarverkefninu (e. pathway span task) var notað blað sem 

rannsakandi hafði teiknað og ljósritað. Þátttakendur fengu blýant til þess að 

merkja inn á blaðið. Verkefnið var byggt á rannsókn León, Cimadevilla og 

Tascón (2014). 

Í textaverkefninu (e. text memory) var notaður texti sem valinn var 

miðað við getu nemenda í 3. bekk. Ákveðið var að nota sama texta fyrir 

þátttakendur í 3. og 4. bekk því það gefur rannsakanda betri samanburð að 

nota sama textann því annars gæti munur á frammistöðu á milli aldurs verið 

vegna textans. Valinn var texti með tilliti til þess að lestrargeta þátttakenda 

ætti ekki að hafa áhrif á niðurstöður, þar sem markmiðið var að skoða hvort 

þátttakendur gætu lagt innihald textans á minnið. Þátttakendur fengu 

einnig línustrikað blað og blýant til þess að skrifa textann eftir minni. 

Verkefnið var byggt á rannsókn Jonsson, Hörnqvist, Nyroos og Börjesson 

(2014). 

3.3 Rannsóknarsnið 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð en gagna var aflað á 

kerfisbundinn og hlutlægan hátt og tölfræðilegum aðferðum beitt við 

framsetningu og túlkun gagna (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Í 

megindlegum rannsóknum er hægt að rannsaka lítinn hóp og álykta síðan 

um stóran hóp (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í þessari tegund af 

megindlegri rannsóknaraðferð eru settar fram tilgátur sem síðan eru 

prófaðar með rannsókninni (afleiðsla, e. deduction). Niðurstöðurnar styðja 

síðan ýmist tilgátuna sem sett var fram í byrjun eða fella hana og varpa 

þannig ljósi á þær kenningar sem tilgáturnar byggðust á (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Frumbreytur rannsóknarinnar eru kynjamunur (milli 



 

31 

hópa samanburður), aldursmunur (innan hópa og milli hópa samanburður) 

og tegund verkefna (innan hópa samanburður). Fylgibreytan er 

frammistaða í þremur ólíkum minnisverkefnum. Heildarfjöldi þátttakenda 

voru 80; 40 nemendur í 3. bekk og 40 nemendur í 4. bekk. Til að finna 

marktækan mun á milli hópa þá var notast við ANOVA og miðað var við 95% 

marktektarmörk.  

3.4 Framkvæmd 

Rannsóknin fór fram í tveimur herbergjum í skóla þátttakenda þar sem lítill 

umgangur var. Verkefnin voru lögð fyrir einn þátttakanda í einu. Eftir að 

hvert verkefni hafði verið leyst spurði rannsakandi hvað þátttakendur hefðu 

gert til þess að leggja á minnið. Þessi aðferð var notuð í rannsókn Schneider, 

Sperl og Hasselhorn (2008) og reyndist þar vel.  

3.4.1 Flokkunarverkefni 

Myndunum 20 var raðað handahófskennt á borðið fyrir framan 

þátttakandann og fékk hann þrjár mínútur til þess að skoða, flokka og leggja 

myndirnar á minnið. Þátttakandinn fékk að hreyfa myndirnar að vild. Þegar 

þrjár mínútur voru liðnar þá voru myndirnar fjarlægðar og rannsakandi og 

þátttakandi spiluðu ólsen ólsen í tvær mínútur. Með því að spila við 

þátttakandann var rannsakandinn að sjá til þess að þátttakandinn væri ekki 

að geyma efnið í vinnsluminninu á milli námstilviksins og upprifjunar, þ.e. 

þátttakandinn fékk ekki tækifæri til að æfa minnisatriðin og viðhalda þeim í 

vinnsluminni. Að þessum þremur mínútum liðnum þá þurfti þátttakandinn 

að telja upp þær myndir sem hann lagði á minnið, í hvaða röð sem var, og 

rannsakandi merkti við. Eftir þetta spurði rannsakandinn hvernig 

þátttakandinn hefði farið að því að leggja myndirnar á minnið, en einnig 

fylgdist hann með því hvað þátttakandinn gerði við myndirnar.  

3.4.2 Leiðarverkefni 

Rannsakandinn setti á borðið fyrir framan þátttakandann mynd af herbergi 

á A4 blaði. Í herberginu voru 16 kassar ásamt sófa og blómi. Inn á myndina 

var búið að merkja hurð, glugga, mynd og hillu, en allir þessir hlutir voru 

upp við vegg (sjá viðauka 5). Rannsakandi las upp leiðbeiningar fyrir 

þátttakandann en einnig fékk hann sama blað til þess að hafa við hlið sér 

(sjá viðauka 6). Leiðbeiningarnar vísuðu þátttakandanum að sex kössum inni 

í herberginu og átti hann að merkja þá með tölustöfunum frá einum og upp 

í sex og fékk hann til þess tvær mínútur. Að þessum tveimur mínútum 

liðnum var spilað ólsen ólsen við þátttakandann í tvær mínútur. Því næst 
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fékk hann sama blaðið fyrir framan sig og átti hann þá að merkja kassana 

eftir minni, frá einum upp í sex. Skráð var hve marga kassa hann náði að 

merkja út frá leiðbeiningum og hversu marga kassa hann náði að leggja á 

minnið. 

3.4.3 Textaverkefni 

Þátttakandi fékk blað á borð fyrir framan sig með sögu sem rannsakandi 

hafði valið út frá getu þátttakanda. Sagan sem varð fyrir valinu átti að falla 

að lestrargetu nemenda í 3. og 4. bekk. Hún var 72 orð að lengd og fjallaði 

um hesta, sem talið var að höfðaði hvorki frekar til drengja né stúlkna (sjá 

viðauka 7). Þátttakandi las textann upphátt og rannsakandi skráði hjá sér 

hversu lengi sá fyrrnefndi var að lesa textann. Því næst bað rannsakandi 

þátttakanda að snúa blaðinu við svo hann myndi ekki sjá textann. Því næst 

spilaði rannsakandi ólsen ólsen við þátttakanda í tvær mínútur. Að þeim 

mínútum liðnum rétti rannsakandi þátttakandanum línustrikað blað og 

blýant og sagði honum að skrifa niður allt sem hann myndi úr sögunni. 

Jafnframt lét rannsakandi þátttakanda vita að hann þyrfti hvorki að hugsa út 

í stafsetningu né málfar.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Rannsakandi gegndi ítrustu hlutlægni og tryggði áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknarinnar eftir bestu getu (Lightfoot, Cole & Cole, 2009). Í þessari 

rannsókn var reynt að tryggja samleitniréttmæti (e. convergent validity). Þar 

sem rannsóknin felst í því að skoða hvort munur sé á notkun minnisaðferða 

hjá börnum í 3. og 4. bekk með því að leggja mismunandi verkefni fyrir, þá 

ætti fylgni að vera á milli frammistöðu í þessum ólíku verkefnum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Rannsakandi fór eftir þremur þáttum sem eru nefndir í kafla Sigríðar 

Halldórsdóttur og Sigurlínar Davíðsdóttur (2013) um réttmæti og 

áreiðanleika í megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Þar segir að í 

megindlegum rannsóknum eigi að nota frekar fleiri heldur en færri verkefni 

til að mæla hugsmíðina, fyrirmælin þurfi að vera alveg skýr og aðstæður 

megi ekki vera truflandi. Rannsakandi ákvað að leggja fyrir þrjú verkefni til 

að gefa betri mynd af notkun minnisaðferða hjá börnum í 3. og 4. bekk. 

Rannsakandi nálgaðist alla nemendur á sama hátt og sá til þess að allir 

nemendur fengju sömu fyrirmæli. Því bjó rannsakandi til handrit sem hann 

fór eftir þegar rannsóknin var lögð fyrir, sem átti að tryggja að allir 

þátttakendur fengju sömu upplýsingar og skilaboð. Rannsóknin fór fram í 
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herbergi í skóla þátttakenda svo þeir voru í umhverfi sem þeir þekktu til og 

engin truflun var á meðan þeir voru að leysa verkefnin.  
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4 Niðurstöður  

Tilgátur rannsóknar voru tvær: fyrsta tilgáta var að frammistaða væri 

almennt betri hjá eldri börnum í öllum þremur verkefnum og að þau notuðu 

frekar minnisaðferðir. Önnur tilgáta var að það kæmi fram kynjamunur í 

tveimur af þremur verkefnum sem lögð voru fyrir. Gert var ráð fyrir að 

stúlkum myndi ganga betur í textaverkefninu (e. text memory) en drengir 

myndu standa sig betur í leiðarverkefninu (e. pathway span task). 

Rannsakandi bjóst hins vegar ekki við neinum mun milli stúlkna og drengja í 

flokkunarverkefninu (e. sort-recall task). 

Heildarfjöldi þátttakenda voru 80; 40 nemendur í 3. bekk, 20 stúlkur og 

20 drengir og 40 nemendur í 4. bekk, 20 stúlkur og 20 drengir. Við úrvinnslu 

gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS, ANOVA var notað til að meta 

hvort um marktækan mun á milli hópa væri að ræða og miðað við 95% 

marktektarmörk. Niðurstöður voru skoðaðar fyrir hvert verkefni fyrir sig. 

4.1 Flokkunarverkefni 

Í flokkunarverkefni fengu þátttakendur 20 myndir og var þeim raðað 

handahófskennt á borð. Þátttakendur fengu þrjár mínútur til þess að skoða 

myndirnar og leggja þær á minnið. Eftir að hafa spilað ólsen ólsen í tvær 

mínútur þá áttu þátttakendur að segja hversu margar myndir þeir hefðu 

náð að leggja á minnið og mest var hægt að fá 20 rétt. Að því loknu spurði 

rannsakandi hvaða minnisaðferð þátttakandi hefði notað. 

Á töflu 1 má sjá hvernig stúlkum og drengjum gekk að leysa 

flokkunarverkefnið. Ef niðurstöður eru skoðaðar út frá aldri þá má sjá lítinn 

sem engan mun á þátttakendum í 3. og 4. bekk, þó þátttakendum í 4. bekk 

virtist hafa gengið betur en þátttakendum í 3. bekk. Ekki var marktækur 

munur á aldri þátttakenda, F(1,76) = 1,13, p = 0,292. Aftur á móti sýna 

niðurstöður talsverðan mun á kynjunum. Þegar frammistaða stúlkna og 

drengja er borin saman óháð aldri, þá kemur fram að stúlkur mundu 

marktækt fleiri myndir en drengir, F(1,76) = 14,30, p = 0,000. Ekki var 

marktæk samvirkni á milli kyns og aldurs, F(1,76) = 0,63, p = 0,428.  



 

36 

 

Tafla 2 sýnir okkur minnisaðferðirnar sem þátttakendur notuðu við að 

leggja myndirnar á minnið. Í heildina voru 59 þátttakendur (74%) sem 

sögðust hafa notað minnisaðferð til þess að leggja myndirnar á minnið. Ef 

tafla 2 er skoðuð út frá aldri þá má sjá að fleiri þátttakendur í 4. bekk 

sögðust hafa notað minnisaðferð (32 eða 80%) heldur en þeir í 3. bekk (27 

eða 68%). Samt var ekki marktækur munur á aldri þátttakenda, F(1,76) = 

1,78, p = 0,186. Aftur á móti þegar notkun minnisaðferða er skoðuð út frá 

kyni þá má sjá talsverðan mun. Þegar notkun minnisaðferða stúlkna og 

drengja er borin saman óháð aldri, þá kemur fram að stúlkur notuðu 

minnisaðferðir marktækt meira en drengir, F(1,76) = 8,61, p = 0,004. Ekki 

var marktæk samvirkni milli kyns og aldurs, F(1,76) = 1,78, p = 0,186. 

 

4.2 Leiðarverkefni 

Leiðarverkefnið samanstóð af tveimur verkefnum, annars vegar verkefni 

eftir leiðbeiningum og hins vegar verkefni eftir minni. Þátttakendur fengu 

blað með mynd af herbergi, inni í herberginu voru 16 kassar ásamt 

húsgögnum. Fyrst þurftu þátttakendur að gera verkefnið sem fólst í því að 

fara eftir leiðbeiningum. Síðan var ólsen ólsen spilað í tvær mínútur. Í lokin 

Tafla 1. Sýnir niðurstöður þátttakenda í flokkunarverkefni eftir kyni og aldri. 
Lægsta mögulega gildi var 1 og hæsta mögulega gildi var 20. 

Tafla 2. Sýnir minnisaðferðir þátttakenda í flokkunarverkefni eftir kyni og aldri. 
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fengu þátttakendur verkefni þar sem þeir þurftu að merkja við allt sem þeir 

mundu úr fyrra verkefni. Skráði rannsakandi niður svör þátttakenda þegar 

þeir voru spurðir út í minnisaðferðir. 

Tafla 3 sýnir hvernig stúlkum og drengjum gekk að leysa verkefnið þar 

sem þau þurftu að fara eftir leiðbeiningum. Þar má sjá lítinn mun á 

þátttakendum í 3. og 4. bekk, bæði þegar litið er á meðaltal og hæsta og 

lægsta gildi. Stúlkum í 3. bekk gekk aðeins betur en stúlkum í 4. bekk, en 

aftur á móti gekk drengjum í 4. bekk aðeins betur en drengjum í 3. bekk. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar út frá kyni þá er heldur ekki mikill munur. 

Stúlkum í 3. bekk gekk betur en drengjum í 3. bekk, hins vegar gekk 

drengjum í 4. bekk aðeins betur en stúlkum í 4. bekk.  

 

Þegar tafla 4 er skoðuð þá má sjá hvernig stúlkum og drengjum gekk að 

leggja á minnið í leiðarverkefninu. Ekki er mikill frammistöðumunur eftir 

aldri, þó meiri munur sé á drengjum en stúlkum. Enginn munur er á hæsta 

og lægsta gildi eftir aldri. Lítill munur er á kynjunum þegar kemur að 

meðaltali, en stúlkum í 3. bekk gekk aðeins betur en drengjum í 3. bekk en 

aftur á móti gekk drengjum í 4. bekk betur en stúlkum í 4. bekk.  

 

Ekki var marktækur munur á frammistöðu stúlkna og drengja í 

leiðarverkefninu, hvort sem er þegar nemendur fóru eftir leiðbeiningum, 

F(1,76) = 0,04, p = 0,845, eða þegar þátttakendur lögðu á minnið, F(1,76) = 

Tafla 3. Sýnir niðurstöður þátttakenda í leiðarverkefninu eftir kyni og aldri þegar 
farið var eftir leiðbeiningum. Lægsta mögulega gildi var 1 og hæsta 
mögulega gildi var 6. 

Tafla 4. Sýnir niðurstöður þátttakenda í leiðarverkefninu eftir kyni og aldri þegar 
farið var eftir minni. Lægsta mögulega gildi var 1 og hæsta mögulega gildi 
var 6. 
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0,10, p = 0,750. Ekki var heldur marktækur munur eftir aldri (fara eftir 

leiðbeiningum: F(1,76) = 0,97, p = 0,329; og eftir minni: F(1,76) = 2,56, p = 

0,114), og ekki marktæk samvirkni á milli aldurs og kyns (fara eftir 

leiðbeiningum: F(1,76) = 2,47, p = 0,120; leggja á minnið: F(1,76) = 1,26, p = 

0,266).  

Á töflu 5 má sjá svör þátttakenda þegar rannsakandi spurði hvort þeir 

hefðu notað einhverjar minnisaðferðir við að leysa leiðarverkefnið. Þá má 

sjá að meirihluti þátttakenda sagðist hafa notað minnisaðferð við að leysa 

verkefnið eða 55 þátttakendur (69%). Þegar tafla 5 er skoðuð út frá aldri þá 

má sjá að 28 þátttakendur (70%) í 4. bekk sögðust hafa notað minnisaðferð 

en 27 þátttakendur (68%) í 3. bekk. Ekki var marktækur munur á notkun 

minnisaðferða þegar aldur var borin saman, F(1,76) = 0,06, p = 0,815. Þegar 

notkun minnisaðferða er skoðuð út frá kyni, þá var ekki marktækur munur á 

stúlkum og drengjum, F(1,76) = 0,06, p = 0,815. Einnig var ekki að finna 

marktækan mun á samvirkni milli aldurs og kyns, F(1,76) = 0,06, p = 0,815. 

 

Út frá megintilgátu tvö þá bjóst rannsakandi við því að drengjum myndi 

ganga betur í leiðarverkefninu en stúlkum en svo var ekki og því stóðst sú 

tilgáta ekki. Einnig var ekki finna marktækan mun á notkun minnisaðferða, 

hvorki út frá kyni né aldri. 

4.3 Textaverkefni 

Í textaverkefni fengu þátttakendur texta um hesta. Þátttakendur lásu 

textann upphátt fyrir rannsakanda og að því loknu var spilað ólsen ólsen í 

tvær mínútur. Þegar búið var að spila þá fengu þátttakendur línustrikað blað 

þar sem þeir áttu að skrifa niður allt sem þeir mundu úr textanum. 

Tafla 5. Sýnir hvaða minnisaðferðir þátttakendur notuðu við að leysa 
leiðarverkefnið eftir kyni og aldri. 



 

39 

Rannsakandi skoðaði textann sem þátttakendur skrifuðu út frá orðafjölda 

og aðalatriðum, en textinn var 72 orð og aðalatriðin voru 20. Þegar 

þátttakendur höfðu lokið við textaverkefnið þá spurði rannsakandi 

þátttakendur hvort þeir hefðu notað einhverja minnisaðferð við að leggja 

textann á minnið.  

Tafla 6 sýnir hvernig stúlkum og drengjum gekk að leggja á minnið 

innihald textans. Töluverður munur var á þátttakendum út frá aldri, þar sem 

þátttakendur í 4. bekk skrifuðu mun meira en þátttakendur í 3. bekk. 

Einhver munur var á kynjunum, þó mismikill. Lítill munur var á 

þátttakendum í 3. bekk en stúlkur skrifuðu að meðaltali aðeins meira. Hins 

vegar var mikill munur á stúlkum í 4. bekk og drengjum í 4. bekk, þar sem 

stúlkur skrifuðu að meðaltali mun meira en drengir.  

 

Á töflu 7 má sjá hvernig stúlkum og drengjum gekk að skrifa niður 

aðalatriðin úr textanum. Ekki var mikill munur ef skoðað er út frá aldri, en 

þátttakendur í 4. bekk náðu að leggja á minnið að meðaltali aðeins fleiri 

aðalatriði en þátttakendur í 3. bekk. Aftur á móti var meiri munur á 

kynjunum, þar sem stúlkur náðu að leggja að meðaltali fleiri aðalatriði á 

minnið en drengir.  

 

Stúlkur mundu marktækt fleiri aðalatriði úr textanum en drengir, F(1,76) = 

6,70, p = 0,012. Aftur á móti var ekki marktækur munur á milli stúlkna og 

Tafla 6. Sýnir niðurstöður þátttakenda í textaverkefni eftir kyni og aldri þar sem 
áhersla var á orðafjölda. Lægsta mögulega gildi var 1 og hæsta mögulega 
gildi var 72.  

Tafla 7. Sýnir niðurstöður þátttakenda í textaverkefni eftir kyni og aldri þar sem 
áhersla var á aðalatriði. Lægsta mögulega gildi var 1 og hæsta mögulega 
gildi var 20. 
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drengja þegar kom að orðafjölda, F(1,76) = 3,78, p = 0,056. Ef niðurstöður 

eru skoðaðar út frá aldri þá var marktækur munur í orðafjöldanum, F(1,76) 

= 6,23, p = 0,015. Hins vegar var ekki marktækur munur þegar aðalatriðin 

voru skoðuð, F(1,76) = 2,60, p = 0,112. Ekki fannst marktæk samvirkni fyrir 

kyn og aldur (orðafjöldi: F(1,76)= 1,46, p = 0,231; aðalatriði: F(1,76) = 0,18, p 

= 0,676). 

Á töflu 8 má sjá hvaða minnisaðferðir þátttakendur sögðust hafa notað 

við að leysa textaverkefnið þegar rannsakandi spurði þá að loknu verkefni. 

Þar má sjá að aðeins 31 þátttakandi (39%) sagðist hafa notað minnisaðferð 

við að leysa textaverkefnið sem þýðir að 49 þátttakendur (61%) sögðust 

ekki hafa notað neina minnisaðferð, þar af 22 stúlkur (27%) og 27 drengir 

(34%). Þegar notkun minnisaðferða er skoðuð út frá aldri þá voru 18 

þátttakendur (45%) í 4. bekk sem sögðust hafa notað minnisaðferð miðað 

við 13 þátttakendur (33%) í 3. bekk. Ekki fannst marktækur munur á 

þátttakendum í 3. og 4. bekk, F(1,76) = 1,30, p = 0,258. Þegar tafla 8 er 

skoðuð út frá kynjamun þá má sjá að 19 stúlkur (48%) sögðust hafa notað 

minnisaðferð við að leggja á minnið en 13 drengir (33%). Samt var ekki að 

finna marktækan mun á kynjunum, F(1,76) = 1,30, p = 0,258. Einnig var ekki 

marktæk samvirkni milli aldurs og kyns, F(1,76) = 0,47, p = 0,496. 

Niðurstöður sýna að stúlkur mundu marktækt fleiri aðalatriði en drengir en 

samt sögðu aðeins fimm stúlkur að þær hefðu lagt aðalatriðin á minnið sem 

er það sama og hjá drengjum, eða fimm drengir.  

 

 

 

Tafla 8. Sýnir minnisaðferðir sem þátttakendur notuðu í textaverkefni eftir kyni 
og aldri. 



 

41 

Þegar niðurstöður úr textaverkefni eru skoðaðar út frá tilgátunni sem 

rannsakandi setti fram í byrjun um að stúlkur myndu standa sig betur í 

textaverkefni heldur drengir þá stóðst sú tilgáta. Þar sem stúlkur stóðu sig 

marktækt betur en drengir þegar kom að aðalatriðum og þó það hafi ekki 

komið fram marktækur munur á orðafjölda þá skrifuðu stúlkur að meðaltali 

fleiri orð en drengir.  

4.4 Samantekt 

Þegar niðurstöður rannsóknar eru bornar saman við tilgátur sem 

rannsakandi setti fram í byrjun rannsóknar þá má sjá að flestar tilgáturnar 

stóðust ekki.  

Fyrsta tilgátan var að eldri þátttakendum myndi ganga almennt betur í 

öllum þremur verkefnunum. Niðurstöður sýna að eldri þátttakendum gekk 

betur í öllum þremur verkefnunum, hins vegar var aðeins marktækur munur 

á eldri og yngri í textaverkefni. Þar skrifuðu þátttakendur í 4. bekk marktækt 

meira en þátttakendur í 3. bekk. Ekki var að finna marktækan mun á notkun 

minnisaðferða hjá þátttakendum í 3. og 4. bekk. Tilgátan að eldri 

þátttakendum myndi ganga almennt betur í öllum þremur verkefnum 

stóðst því ekki. 

Önnur tilgáta var að það kæmi fram kynjamunur í tveimur af þremur 

verkefnum sem lögð voru fyrir. Gert var ráð fyrir að stúlkum myndi ganga 

betur í textaverkefninu (e. text memory) en drengir myndu standa sig betur 

í leiðarverkefninu (e. pathway span task). Rannsakandi bjóst hins vegar ekki 

við neinum mun milli stúlkna og drengja í flokkunarverkefni (e. sort-recall 

task). Niðurstöður sýna að stúlkum gekk marktækt betur í textaverkefni 

heldur en drengjum. Ekki var marktækur munur á stúlkum og drengjum í 

notkun minnisaðferða í textaverkefni. Í leiðarverkefni þá var lítill munur á 

stúlkum og drengjum. Stúlkur í 3. bekk stóðu sig betur en drengir í 3. bekk 

aftur á móti stóðu drengir í 4. bekk sig betur en stúlkur í 4. bekk. Ekki fannst 

marktækur munur á frammistöðu kynjanna. Einnig fannst ekki marktækur 

munur á stúlkum og drengjum í notkun minnisaðferða í leiðarverkefni. Í 

flokkunarverkefni var marktækur munur á stúlkum og drengjum, þar sem 

stúlkur stóðu sig marktækt betur en drengir. Einnig var að finna mikinn mun 

á kynjunum þegar kom að minnisaðferðum, þar notuðu stúlkur marktækt 

oftar minnisaðferð en drengir. Tilgátan um að það væri kynjamunur stóðst 

því ekki þar sem aðeins var að finna marktækan mun í einum hluta 

tilgátunnar, að stúlkum myndi ganga betur en drengjum í textaverkefninu. 

Út frá þessum niðurstöðum þá er ekki mikill munur á minni barna í 3. og 

4. bekk. Ekki var að finna marktækan mun á frammistöðu þátttakenda. 
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Samt sem áður þá er munur á frammistöðu kynjanna, þar sem stúlkur stóðu 

sig marktækt betur í tveimur af þremur verkefnum sem lögð voru fyrir auk 

þess sem þær notuðu marktækt oftar minnisaðferð í einu verkefninu. Það 

segir okkur að stúlkur standi sig betur þegar kemur að minnisverkefnum.  
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5 Umræða 

Í rannsókninni voru tvær tilgátur lagðar til grundvallar í inngangi ritgerðar. 

Fyrsta tilgáta var sú að þeim eldri myndi ganga betur en yngri í 

verkefnunum þremur og önnur tilgátan var að það væri kynjamunur á 

frammistöðu í verkefnunum. Rannsóknarspurningin sem leitast var við að 

svara var hvort það væri kynjamunur á minnistækni barna í 3. og 4. bekk.  

5.1 Var munur á frammistöðu eftir aldri?  

Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á þátttakendum í 3. og 4. 

bekk í flokkunarverkefninu. Niðurstöður voru því ekki í samræmi við 

rannsókn Hasselhorn og Lindner-Müller (1995) sem sýndu að eldri 

nemendur náðu að leggja fleiri myndir á minnið þar sem þeir hafa náð betri 

tökum á minnisaðferðum. Meirihluti þátttakenda sagðist hafa notað 

minnisaðferð til þess að leggja myndirnar á minnið, en ekki var marktækur 

munur á notkun minnisaðferða eftir aldri. Af þeim sem sögðust hafa notað 

minnisaðferð þá sögðu fleiri þátttakendur að þeir hefðu lagt myndirnar á 

minnið, færri þátttakendur flokkuðu myndirnar. Samt sem áður þá voru 

fleiri þátttakendur í 4. bekk sem sögðust hafa flokkað myndirnar en í 3. 

bekk, sem er í samræmi við rannsókn Moely, Olson, Halwes og Flavell 

(1969) sem sýndu fram á að með aldrinum þá nota börn í auknum mæli 

flokkunaraðferðina.  

Samkvæmt niðurstöðum þá fannst ekki marktækur munur á 

frammistöðu í leiðarverkefninu hjá þátttakendum í 3. og 4. bekk, bæði eftir 

leiðbeiningum og eftir minni. Ef skoðað er hæsta og lægsta gildi þá hélst 

það í hendur hjá stúlkum í báðum verkefnum en eldri drengir stóðu sig 

aðeins betur í verkefninu eftir leiðbeiningum. Ekki fannst marktækur munur 

á eldri og yngri, í hvorugum hluta verkefnisins. Niðurstöðurnar eru því ekki í 

samræmi við León, Cimadevilla og Tascón (2014) en í rannsókn þeirra kom 

fram að því eldri sem þátttakendur eru því betur gengur þeim að leysa 

rýmisbundin verkefni. Þegar skoðað var hvort þátttakendur hefðu notað 

minnisaðferð til að leggja á minnið þá var það meirihlutinn sem sagðist hafa 

gert það. Lítill munur var á þátttakendum í 3. og 4. bekk, svo ekki var 

marktækur munur eftir aldri. Sem er ekki í samræmi við Coyle og Bjorklund 

(1997) sem sýndu fram á að því eldri sem nemendur eru því betri verða þeir 

í að nota minnisaðferðir. Meirihluti þátttakenda í 3. og 4. bekk sögðust hafa 

lagt staðsetningu á minnið en færri sögðust hafa lagt kassana á minnið.  
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Niðurstöður sýndu að munur var á frammistöðu eldri og yngri í 

textaverkefni, þó aðeins í orðafjölda. Þegar kom að orðafjölda þá gátu 

þátttakendur í 4. bekk skrifað marktækt meira út frá textanum heldur en 

þátttakendur í 3. bekk. Ekki fannst marktækur munur á eldri og yngri í 

aðalatriðum. Rannsakandi bjóst samt við að þátttakendum myndi ganga 

betur, bæði þeim í 3. og 4. bekk. Það fannst ekki marktækur munur á 

notkun minnisaðferða eftir aldri. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir 

hefðu notað minnisaðferð þegar þeir leystu textaverkefnið þá sagði 

meirihluti þátttakenda að þeir hefðu ekki notað neina aðferð. Það gæti 

verið ástæðan fyrir slöku gengi þátttakenda. Því samkvæmt rannsókn 

Jonsson, Hörnqvist, Nyroos og Börjesson (2014) þá gengur nemendum verr 

ef þeir nota enga minnisaðferð þegar þeir leysa textaverkefni. Það kom 

rannsakanda einnig á óvart hversu fáir sögðust hafa notað minnisaðferð, 

þar sem sýnt hefur verið fram á að frá 7 ára til 10 ára aldurs þá eru 

nemendur farnir að nota árangursríkar minnisaðferðir til þess að leggja 

texta á minnið (Schneider, Sperl & Hünnerkopf, 2009).  

5.2 Var kynjamunur á frammistöðu eftir verkefnum? 

Niðurstöður úr flokkunarverkefninu sýndu að stúlkur mundu marktækt fleiri 

myndir en drengir. Ekki hafði verið gert ráð fyrir mun á stúlkum og 

drengjum því ekki fundust rannsóknir á flokkunarverkefnum þar sem 

kynjamunur var skoðaður og ekki er ástæða til að ætla að út frá 

rannsóknum á minni barna að svo sé. Því kom kynjamunur á óvart. 

Marktækur munur var á stúlkum og drengjum þegar notkun minnisaðferða 

var skoðuð. Einnig sögðust stúlkur oftar hafa flokkað myndirnar heldur en 

drengir. Áhugavert er að segja frá því að fimm drengir (tveir í 3. bekk og þrír 

í 4. bekk) vildu ekki klára þessar þrjár mínútur sem þeir fengu til þess að 

leggja myndirnar á minnið. Þegar rannsakandi spurði hvort þeir vildu ekki 

klára tímann þá sögðu þeir allir að þeir væru búnir að leggja myndirnar á 

minnið. Þessir fimm drengir náðu að leggja innan við 10 af 20 myndum á 

minnið. Einnig er gaman að segja frá einum dreng í 4. bekk sem horfði á 

myndirnar í þrjár mínútur án þess að snerta þær. Síðan þegar búið var að 

spila ólsen ólsen þá náði hann að segja frá 17 myndum. Þegar rannsakandi 

spurði drenginn hvort hann hefði notað einhverja minnisaðferð við að 

leggja myndirnar á minnið þá sagðist hann hafa búið til sögu út frá 

myndunum.  

Niðurstöður leiðarverkefnis sýndu engan mun á frammistöðu stúlkna og 

drengja, því var ekki marktækur munur á kynjunum. Þetta er öfugt við 

svipaða rannsókn þar sem þátttakendur áttu að finna viðarkassa í 



 

45 

sýndarveruleika (León, Climadeville & Tascón, 2014). Í þeirri rannsókn voru 

niðurstöður þær að drengir 6-8 ára stóðu sig betur en stúlkur á sama aldri 

við að leysa rýmisbundin verkefni. Sama er að segja í öðrum rannsóknum 

þar sem drengir stóðu sig betur en stúlkur við að leysa rýmisbundin verkefni 

frá 7-11 ára aldri (Block & Block, 1982; Linn & Petersen, 1985). Því kom það 

rannsakanda á óvart að ekki hefði fundist munur á stúlkum og drengjum í 

leiðarverkefninu sem lagt var fyrir, en tilgátan var sú að drengjum myndi 

ganga mun betur en stúlkum. Svipaður fjöldi stúlkna og drengja sögðust 

hafa notað minnisaðferð við að leysa leiðarverkefnið, því var ekki að finna 

marktækan mun milli kynjanna. Meirihluti stúlkna sagðist hafa lagt 

staðsetninguna á minnið á meðan meirihluti drengja sagðist hafa lagt 

kassana á minnið. Nú var ekki mikill munur á frammistöðu stúlkna og 

drengja við að leysa leiðarverkefnið svo þessar tvær aðferðir, að leggja 

staðsetningu á minnið og að leggja kassana á minnið, gefa jafn mikinn 

ávinning. Það finnst rannsakanda mjög áhugavert. Áhugavert er að segja frá 

því að 23 þátttakendur þekktu ekki muninn á hægri og vinstri, sem hafði 

töluverð áhrif á niðurstöður. 

Niðurstöður textaverkefnis sýndu marktækan mun á frammistöðu 

kynjanna. Stúlkur skrifuðu að meðaltali meira en drengir og voru með 

marktækt fleiri aðalatriði. Niðurstöður styðja því tilgátuna sem sett var fram 

í byrjun, að stúlkum myndi ganga betur í textaverkefni en drengjum. 

Niðurstöður eru því í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem lögð voru fyrir 

textaverkefni og stúlkum gekk betur en drengjum (Burton, Henninger & 

Hafetz, 2005; Tyler, 1965). Meirihluti kynjanna sagðist ekki hafa notað neina 

aðferð við að leggja textann/aðalatriðin á minnið og kom það rannsakanda 

mjög á óvart. Fleiri stúlkur sögðust hafa notað minnisaðferð en drengir, en 

þó var ekki marktækur munur milli kynjanna í notkun minnisaðferða. Þau 

sem sögðust hafa notað minnisaðferð lögðu söguna frekar á minnið heldur 

en aðalatriðin og átti það bæði við um stúlkur og drengi.  

5.3 Umræða 

Athyglisvert og þarft er að nefna það hér að þegar rannsakandi spurði 

þátttakendur við lok hvers verkefnis hvort þeir hefðu notað einhverja 

minnisaðferð við að leysa verkefnið þá sögðu mjög margir nei, en lýstu 

síðan aðferðinni sem þeir notuðu. Það segir okkur að börn noti ómeðvitað 

minnisaðferðir við lausn verkefna eða að þau þekkja ekki hugtakið 

minnisaðferðir. Einnig voru nokkrir þátttakendur sem sögðust nota 

minnisaðferð og sögðu hvaða aðferð þeir notuðu. Samt sem áður þá sýndi 

frammistaða þeirra í verkefnunum ekki merki um að þeir hafi notað 
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minnisaðferð. Sem gefur merki um vangetu til að nýta sér minnisaðferðir, 

að þeir nota minnisaðferð en græða ekkert á að nota hana.  

Það kom rannsakanda mikið á óvart í hversu fá skipti þátttakendur 

skrifuðu heilar setningar í textaverkefninu, en af 80 þátttakendum þá voru 

einungis 31 sem gerðu það. Það gefur til kynna að mikilvægt sé að byrja 

strax í 1. bekk að kenna nemendum að svara í heilum setningum. 

Helstu styrkleikar rannsóknar voru verkefnin sem lögð voru fyrir 

þátttakendur. Þar sem verkefnin hafa öll verið notuð áður í fyrri 

rannsóknum á viðfangsefninu. Einnig voru verkefnin ólík og reyndu á 

mismunandi þætti, því gefa niðurstöður góða mynd af minni barna. Tel ég 

að veikleikar rannsóknar séu úrtakið, betra ef úrtakið hefði verið stærra. 

Einnig hefði verið gott að fara í fleiri en einn grunnskóla, því skólar eru með 

ólíkar stefnur og áherslur.  

Hugmyndir af framtíðarrannsóknum er að rannsaka minni barna í 3. og 

5. bekk. Því samkvæmt þessari rannsókn þá var ekki marktækur munur á 

þátttakendum í 3. og 4. bekk, nema í einum hluta textaverkefni. Áhugavert 

væri að rannsaka frammistöðu barna í 3. og 5. bekk að leysa þessi sömu 

verkefni og athuga hvort munur sé á notkun minnisaðferða. Þá væri einnig 

hægt að bera niðurstöður í þeirri rannsókn við þessa rannsókn og sjá 

stökkið sem börn taka frá 4. bekk upp í 5. bekk, er mikill munur þar á milli 

miðað við frammistöðu á verkefnum og notkun minnisaðferða. 
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6 Lokaorð 

Rannsóknir á minni og minnisaðferðum hafa verið miklar síðustu áratugi 

erlendis. Aftur á móti hefur það ekki verið rannsakað hér á landi hvort 

kynjamun sé að finna á minnistækni barna á þeim aldri sem hér um ræðir.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem byrja að nota 

minnisaðferðir við lok annars bekkjar (7 ára) og áfram gengur betur að 

leggja á minnið en þeim yngri. Því ákvað rannsakandi að athuga með 

minnisaðferðir nemenda í 3. og 4. bekk. Niðurstöður margra rannsókna hafa 

sýnt að drengir standa sig betur í rýmisbundnum verkefnum og stúlkum 

gengur betur í verkefnum þar sem áhersla er lögð á málþætti. Verkefni sem 

reyna á þessa tvo þætti voru notuð í rannsókninni auk flokkunarverkefnis en 

í því verkefni hafði kynjamunur ekki verið skoðaður áður svo rannsakandi 

viti.  

Niðurstöður sýndu að eldri nemendum gekk ekki betur í verkefnunum, 

þó svo marktækur munur hafi komið fram í einum hluta textaverkefnis, þar 

sem eldri skrifuðu marktækt meira en yngri. Það er þó ekki óeðlilegt ef litið 

er til þjálfunar í skrifum sem á sér stað á þessum árum. Eldri þátttakendur 

notuðu oftar minnisaðferð en þeir yngri, en það virðist ekki hafa skilað þeim 

betri frammistöðu í verkefnunum.  

Kynjamunur kom fram í tveimur af þremur verkefna, þar sem stúlkum 

gekk betur en drengjum í flokkunarverkefni og textaverkefni. Enginn munur 

var á frammistöðu kynja í leiðarverkefni. Ein ástæða getur verið notkun 

minnisaðferða, en niðurstöður sýndu að stúlkur notuðu minnisaðferðir 

meira við lausn á verkefnum en drengir.  

 Vonandi hefur rannsóknin og ritgerðin sýnt fram á mikilvægi þess að 

börn tileinki sér minnisaðferðir þegar þau þurfa að leggja eitthvað á minnið. 

Rannsóknin og sú þekking sem ég hef fengið við framkvæmd hennar hefur 

sannarlega opnað huga minn og vonandi get ég notað þá þekkingu í starfi 

mínu sem grunnskólakennari í framtíðinni. 

 

 



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

Heimildaskrá 

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed 

system and its control processes. Í Spence, K. W., & Spence, J. T. 

(ritstjórar) The psychology of learning and motivation (2. útgáfa). New 

York: Academic Press, 89-195.  

Ackerman, B. P. (1987). Descriptions: A model of nonstrategic memory 

development. Advances in child development and behavior, 20, 143–

183.  

Aldís Unnur Guðmundsdóttir & Jörgen L. Pind. (2003). Almenn sálfræði: 

Hugur, heili, hátterni. Reykjavík: Mál og menning. 

Baddeley, A. (1999). Essentials of human memory. Hove, East Sussex: 

Psychology Press. 

Baddeley, A. (2010). Working memory. Current Biology, 20(4), 136–140.  

Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2009). Memory. Hove: 

Psychology Press. 

Beilock, S., & DeCaro, M. (2007). From poor performance to success under 

stress: working memory, strategy selection, and mathematical problem 

solving under pressure. Journal of Experimental Psychology: Learning, 

Memory, and Cognition, 33(6), 983–998. 

Bjorklund, D. F., & Douglas, R. N. (2002). The development of memory 

strategies. Í Nelson Cowan (ritstjóri), The development of memory in 

childhood, 201-246. New York & London: Taylor & Francis Group. 

Bjorklund, D. F., Miller, P. H., Coyle, T. R., & Slawinski, J. L. (1997). 

Instructing children to use memory strategies: Evidence of utilization 

deficiencies in memory training studies. Developmental Review, 17, 

411–442. 

Bjorklund, D. F., Schneider, W., Cassel, W. S., & Ashley, E. (1994). Training 

and extension of a memory strategy: Evidence for utilization 

deficiencies in the acquisition of an organizational strategy in high- and 

low-IQ children. Child Development, 65, 951-965. 

Block, J., & Block, J. (1982). Cognitive development from childhood and 

adolescence. Óútgefið efni. 

Broadway, J., & Engle, R. (2011). Individual differences in working memory 

capacity and temporal discrimination. PLoS ONE, 6(10): e25422. 

Bullens, J., Iglói, K., Berthoz, A., Postma, A., & Rondi-Reig, L. (2010). 

Developmental time course of the acquisition of sequential egocentric 



 

50 

and allocentric navigation strategies. Journal of Experimental Child 

Psychology, 107, 337–350.  

Burton, L. A., Henninger, D., & Hafetz, J. (2005). Gender differences in 

relations of mental rotation, verbal fluency, and SAT scores to finger 

length ratios as hormonal indexes. Developmental Neuropsychology, 

28, 493-505.  

Campbell, B. A., & Spear, N. E. (1972). Ontogeny of memory. Psychological 

Review, 79, 215–236.  

Cook, J. L., & Cook, G. (2014, 30. apríl). Self-Regulation. Sótt af 

http://www.education.com/reference/article/self-regulation-

development-skill/  

Coyle, T. R. (2001). Factor analysis of variability measures in eight 

independent samples of children and adults. Journal of Experimental 

Child Psychology, 78, 330–358. 

Coyle, T. R., & Bjorklund, D. F. (1996). The Development of Strategic 

Memory: A Modified Microgenetic Assessment of Utilization 

Deficiencies. Cognitive Development, 11, 295-314.  

Coyle, T. R., & Bjorklund, D. F. (1997). Age differences in, and consequences 

of, multiple- and variable strategy use on a multitrial sort-recall task. 

Developmental Psychology, 33, 372–380. 

Dabs, J. M., Chang, E. L., Strong, R. A., & Milun, R. (1998). Spatial ability, 

navigation strategy, and geographic knowledge among men and 

women. Evolution and Human Behavior, 19, 89-98. 

DeMarie, D., & Ferron, J. (2003). Capacity, strategies, and metamemory: 

Tests of a three-factor model of memory development. J. Experimental 

Child Psychology, 84, 167-193.  

DeMarie, D., Miller, P. H., Ferron, J., & Cunningham, W. R. (2004). Path 

analysis tests of models of children´s memory performance. Journal of 

Cognition and Development, 5, 461-492. 

Flavell, J. H., Beach, D. R., & Chinsky, J. M. (1966). Spontaneous verbal 

rehearsal in memory task as a function of age. Child Development, 37, 

283-299. 

Foster, J. K. (2011). Memory. New Scientist, 212. 

Gathercole, S. E. (1998). The Development of Memory. Journal Child 

Psychology, 39, 3-27. 

http://www.education.com/reference/article/self-regulation-development-skill/
http://www.education.com/reference/article/self-regulation-development-skill/


 

51 

Gathercole, S. E., Pickering, S., Ambridge, B., & Wearing, H. (2004). The 

structure of working memory from 4 to 15 years of age. Developmental 

Psychology, 40(2), 177–189. 

Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. (2002). Cognitive neuroscience: 

The biology of the mind (2. útgáfa). New York: W. W. Norton. 

Harnishfeger, K. K., & Bjorklund, D. F. (1990). Strategic and nonstrategic 

factors in gifted children’s free recall. Contemporary Educational 

Psychology, 15, 346–363. 

Hasselhorn, M., & Lindner-Müller, C. (1995). Kategoriales Organisieren und 

kumulatives Rehearsal: Zur Entwicklung der kombinierten Nutzung 

zweier Gedächtnisstrategien [Category organization and cumulative 

rehearsal: On the development of the combined utilization of two 

memory strategies]. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und 

Pädagogische Psychologie, 27, 139–156. 

Hoeksema, S. N., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). 

Atkinson & Hilgard´s introduction to psychology (15. útgáfa). Italy: 

Canale. 

Iachini, T., Sergi, I., Ruggiero, G., & Gnisci, A. (2005). Gender differences in 

objects location memory in a real three-dimensional environment. Brain 

and Cognition, 59, 52-59. 

Jonsson, B., Hörnqvist, C. W., Nyroos, M., & Börjesson, A. (2014). Self-

reported memory strategies and their relationship to immediate and 

delayed text recall and working memory capacity. Education Inquiry, 5, 

385-404. 

Kail, R. V. (1990). The development of memory in children (3. útgáfa). New 

York, NY: Freeman. 

Kee, D. W. (1994). Developmental differences in associative memory: 

Strategy use, mental effort, and knowledge-access interactions. Í H. W. 

Reese (ritstjóri), Advances in child development and behavior , 25, 7-32. 

New York: Academic Press. 

Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2001). An introduction to brain and behavior. 

New York: Worth Publishers 

León, I., Cimadeville, J. M., & Tascón, L. (2014). Developmental Gender 

Differences in Children in a Virtual Spatial Memory Task. 

Neuropsychology, 28, 485-495. 

Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. R. (2009). The development of children. 

New York: Worth Publishers.  



 

52 

Linn, M. C., & Petersen, A. C. (1985). Emergence and Characterization of Sex 

Differences in Spatial Ability: A Meta-Analysis. Child Development, 

56(6), 1479-1498. 

Maccoby, E. E., & Jacklin, C. N. (1974). The psychology of sex differences. 

Stanford, CA: Stanford University Press. 

Madeira, M. D., & Lieberman, A. R. ( 1995). Sexual dimorphism in the 

mammalian limbic system. Progress in Neurobiology, 45, 275–333. 

Mandolesi, L., Petrosini, L., Menghini, D., Addona, F., & Vicari, S. (2009). 

Children’s radial arm maze performance as a function of age and sex. 

International Journal of Developmental Neuroscience, 27, 789 –797.  

Martyn Shuttleworth. (2009, 8. maí). Counterbalanced Measures Design. 

Sótt af https://explorable.com/counterbalanced-measures-design  

Méndez-López, M., Méndez, M., López, L., & Arias, J. L. (2009). Spatial 

working memory in Wistar rats: brain sex differences in metabolic 

activity. Brain Research Bulletin, 79, 187–192. 

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some 

limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 

63, 81-97.  

Miller, P. H., & Seier, W. L. (1994). Strategy utilization deficiencies in 

childern: When, where, and why. Í H. W. Reese (ritstjóri), Advances in 

child development and behavior, 25, 107-156. New York: Academic 

Press.  

Moely, B. E., Hart, S. S., Leal, L., Santulli, K. A., Rao, N., Johnson, T., & 

Hamilton, L. B. (1992). The teacher´s role in facilitating memory and 

study strategy development in the elementary school classroom. Child 

Development, 63, 653-672. 

Moely, B. E., Olson, F. A., Halwes, T. G., & Flavell, J. H. (1969). Production 

deficiency in young children´s clustered recall. Developmental 

Psychology, 1, 26-34. 

Newhouse, P., Newhouse, C., & Astur, R. S. (2007). Sex differences in visual-

spatial learning using a virtual water maze in pre-pubertal children. 

Behavioural Brain Research, 183, 1–7.  

Pentland, L. M., Anderson, V. A., Dye, S., & Wood, S. J. (2003). The Nine Box 

Maze Test: A measure of spatial memory development in children. Brain 

and Cognition, 52, 144–154.  

Persónuvernd. (e.d.). Almennt um tilkynningarskylda vinnslu. Sótt af 

http://www.personuvernd.is/tilkynningar/um-tilkynningarskylduna/ 

https://explorable.com/counterbalanced-measures-design
http://www.personuvernd.is/tilkynningar/um-tilkynningarskylduna/


 

53 

Pressley, M., & Van Meter, P. (1993). Memory strategies: Natural 

development and use following instruction. Í Pasnak R., & Howe M. L. 

(ritstjórar), Emerging themes in cognitive development (2. útgáfa): 

Competencies. New York: Springer. 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir. (2013). Megindlegar rannsóknir: Gerð 

rannsóknaráætlunar og yfirlit yfir helstu rannsóknarsnið. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (377-392). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Schlagmüller, M., & Schneider, W. (2002). The development of 

organizational strategies in children: Evidence from a microgenetic 

longitudinal study. Journal of Experimental Child Psychology, 81(3), 298-

319.  

Schneider, W., & Bjorklund, D. F. (1998). Memory. Í Demon W. (ritstjóri) & 

Kuhn D., & Siegler R. S. (ritstjórn), Handbook of child psychology, 2, 

Cognition, perception, and language (5. útgáfa). New York, NY: Wiley. 

Schneider, W., Knopf, M., & Stefanek, J. (2002). The Development of Verbal 

Memory in Childhood and Adolescence: Findings From the Munich 

Longitudinal Study. Journal of Educational Psychology, 94(4), 751-761. 

Schneider, W., & Pressley, M. (1997). Memory development between two 

and twenty (2. útgáfa). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Schneider, W., Sperl, V. K., & Hasselhorn, M. (2008). The development and 

effectiveness of memory strategies in kindergarten and elementary 

school: Findings from the Würzburg and Göttingen longitudintal 

memory studies. Cognitive Development, 23, 79-104. 

Schneider, W., Sperl, V. K., & Hünnerkopf, M. (2009). The development of 

young children’s memory strategies: evidence from the Würzburg 

Longitudinal Memory Study. European Journal of Developmental 

Psychology, 6(1), 70–99. 

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2008). Motivation: An Essential 

Dimension of Self-Regulated Learning. Í Shunk, D. H., & Zimmerman, B. J. 

(ritstjórar), Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, 

and Applications. New York & London: Taylor & Francis Group, LLC. 

Siegler, R. S. (1987). The perils of averaging data over strategies: An 

example from children´s addition. Journal of Experimental Child 

Psychology: General, 116, 250-264. 

Siegler, R. S. (1998). Childrens thinking (3. útgáfa). Upper Saddle River, NJ: 

Prentice-Hall. 



 

54 

Siegler, R. S. (1995). Children´s thinking: How does change occur? Í Weinert 

F. E., & Schneider W. (ritstjórar), Memory performance and 

competencies: Issues in growth and development, 405-430. Mahwah, 

NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og 

áreiðanleiki í megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (137-153). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir? Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í 

aðferðafræði rannsókna (229-237). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Turley-Ames, K., & Whitfield, M. (2003). Strategy training and working 

memory task performance. Journal of Memory and Language, 49(4), 

446–468. 

Tyler, L. E. (1965). The psychology of human differences. New York: 

Appleton-Century-Crofts.  

Weiss, E. M., Kemmler, G., Deisenhammer, E. A., Fleischhacker, W. W., & 

Delazer, M. (2003). Sex differences in cognitive functions. Personality 

and Individual Differences, 12, 375-385. 

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: 

Historical background, methodological developments and future 

prospect. American Education Research Journal, 45(1), 166-183. 

 



 

55 

Viðauki 1: Bréf til foreldra 

 



 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
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Viðauki 3: Flokkunarverkefni – myndir 
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Viðauki 4: Flokkunarverkefni – myndaskrá 

Dýr 

Hundur - "German Shepherd Dog with disc" by SaNtINa/kIKs - Flickr. 

Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:German_Shepherd_Dog_with_di

sc.jpg#/media/File:German_Shepherd_Dog_with_disc.jpg 

 

Köttur - "Neighbours Siamese" by Cindy McCravey - originally posted to 

Flickr as Neighbor's Siamese. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia 

Commons  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neighbours_Siamese.jpg#/media

/File:Neighbours_Siamese.jpg 

 

Kind - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Ovis_aries#/media/File:Lleyn_sheep.j

pg 

 

Kýr - "Lowline bull" by Cgoodwin - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 

via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lowline_bull.jpg#/media/File:Lo

wline_bull.jpg 

 

Hestur - "Img 3372 Me trot" by No machine-readable author provided. 

David Campbell assumed (based on copyright claims). - No machine-

readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims).. 

Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Img_3372_Me_trot.jpg#/media/

File:Img_3372_Me_trot.jpg 
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%BCsseldorf.jpg  

 

Skip - "DANA 2004 ubt" by © 2004 by Tomasz Sienicki [user: tsca, mail: 

tomasz.sienicki at gmail.com] - Photograph by Tomasz Sienicki (Own work). 

Licensed under CC BY 2.5 pl via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DANA_2004_ubt.jpeg#/media/Fil

e:DANA_2004_ubt.jpeg 

 

Flugvél - "British Airways Boeing 747-400ER G-CIVX (8268971042)" by Cory 

W. Watts from Madison, Wisconsin, United States of America - British 

Airways Boeing 747-400ER G-CIVX. Licensed under CC BY-SA 2.0 via 

Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Airways_Boeing_747-

400ER_G-CIVX_(8268971042).jpg#/media/File:British_Airways_Boeing_747-

400ER_G-CIVX_(8268971042).jpg 

 

Þyrla - "Bell 206L3 (D-HASA)" by © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via 

Wikimedia Commons). Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia 

Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bell_206L3_(D-

HASA).jpg#/media/File:Bell_206L3_(D-HASA).jpg 

 

Mótorhjól - "Honda vfr750r" by Christof Berger - self-made, scanned from 

slide. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honda_vfr750r.jpg#/media/File:

Honda_vfr750r.jpg 
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Epli - "Red Apple" by Abhijit Tembhekar from Mumbai, India - Nikon D80 

Apple. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons 
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Apple.jpg 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananen.jpg#/media/File:Banane

n.jpg 

 

Kiwi - "Kiwi aka" by André Karwath aka Aka - Own work. Licensed under CC 

BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiwi_aka.jpg#/media/File:Kiwi_a

ka.jpg 

 

Pera - "Blake's Pride pears" by Scott Bauer - USDA, Image Number K8494-1.. 

Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blake%27s_Pride_pears.jpg#/me

dia/File:Blake%27s_Pride_pears.jpg 

 

Sítróna - "Lemon" by André Karwath aka Aka - Own work. Licensed under 

CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon.jpg#/media/File:Lemon.jp

g 

 

Baðherbergi 

Bað - "Building Fairs Brno 2011 (174)" by Pavel Ševela. Licensed under CC 

BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Building_Fairs_Brno_2011_(174).

jpg#/media/File:Building_Fairs_Brno_2011_(174).jpg  

 

Vaskur - "Sink" by Mets501 - Own work. Licensed under GFDL via Wikimedia 

Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sink.png#/media/File:Sink.png 

 

Klósett-"Pack-wc-a-poser-tattoo-avec-abattant-silencieux"by 

BrianJonesWife - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 

Commons 
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Sturta - "Nassauer Hof (DerHexer) 2013-02-27 51" by DerHexer, Wikimedia 

Commons, CC-by-sa 4.0. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia 

Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nassauer_Hof_(DerHexer)_2013-

02-27_51.jpg#/media/File:Nassauer_Hof_(DerHexer)_2013-02-27_51.jpg 

 

Klósettpappír - "Toiletpaperwhitebg". Licensed under CC BY-SA 3.0 via 

Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toiletpaperwhitebg.jpg#/media/

File:Toiletpaperwhitebg.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nassauer_Hof_(DerHexer)_2013-02-27_51.jpg#/media/File:Nassauer_Hof_(DerHexer)_2013-02-27_51.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nassauer_Hof_(DerHexer)_2013-02-27_51.jpg#/media/File:Nassauer_Hof_(DerHexer)_2013-02-27_51.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toiletpaperwhitebg.jpg#/media/File:Toiletpaperwhitebg.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toiletpaperwhitebg.jpg#/media/File:Toiletpaperwhitebg.jpg


 

65 

Viðauki 5: Leiðarverkefni 
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Viðauki 6: Leiðarverkefni – leiðbeiningar 

Byrjaðu á því að finna kassann sem er mitt á milli blómsins og hurðarinnar. 

Merktu kassann með tölustafnum 1.  

Út frá kassa 1 áttu að finna kassann sem er lengst frá honum. Merktu þann 

kassa með tölustafnum 2.  

Ef þú stendur í dyrunum og horfir inn í íbúðina. Finndu kassann sem er í 

hægra horninu fjær dyrunum. Merktu kassann með tölustafnum 3.  

Ef þú stendur fyrir framan hilluna og horfir á sófann. Finndu kassann sem er 

á milli sófans og kassa merktan tölustafnum 1. Sá kassi er númer 4, merktu 

kassann með tölustafnum 4.  

Milli dyranna og myndarinnar eru tveir kassar. Finndu kassann sem er nær 

blóminu með tölustafnum 5.  

Ef þú situr í sófanum og horfir í áttina þar sem hillan er. Finndu kassann sem 

er lengst frá sófanum. Merktu kassann með tölustafnum 6.  
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Viðauki 7: Textaverkefni 

 

Hestar 

Afi á marga hesta.  

Þeir eru uppi á fjalli.  

Þar er ein rauð hryssa.  

Hún er kölluð Rauðka.  

Rauðka á fallegt folald.  

Sigga sá folaldið fæðast.  

Þá hljóp hún inn til ömmu sinnar.  

“Rauðka er köstuð“ sagði Sigga.  

“Jæja góða mín“ sagði amma.  

“Finnst þér folaldið fallegt?“  

“Já“ sagði Sigga.  

Amma og afi gáfu Siggu folaldið.  

Henni þótti vænt um nýja folaldið sitt.  

“Folaldið á að heita Stjarna“ sagði Sigga.  

 


