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Ágrip 

Fræðimenn skipta leiðbeiningum yfirleitt í staðreyndaleiðbeiningar eða 

aðferðaleiðbeiningar. Aðferðaleiðbeiningar hjálpa fólki að ljúka við verkefni 

en á hinn bóginn þá geta staðreyndaleiðbeiningar hjálpað fólki að búa til 

hugrænt módel sem ætti að hjálpa því að leysa ýmis verkefni og læra á 

kerfið. Hættan er hins vegar sú að staðreyndaleiðbeiningar valdi of miklu 

hugrænu álagi þar sem lesandinn þarf að tengja upplýsingabúta í 

vinnsluminni til að búa til skemu. Þess vegna þarf að vera viðeigandi 

jafnvægi á milli aðferðaleiðbeininga og staðreyndaleiðbeininga miðað við 

þekkingarstig markhópsins. Ef leiðbeiningar eru of nákvæmar þá heftir það 

getu þeirra sem hafa fyrri þekkingu í lausnarleit en ef þær eru of almennar 

þá heftir það getu þeirra sem ekki hafa næga fyrri þekkingu. Módel eins og 

hugbrú gefa til kynna að hægt sé að hjálpa fólki að lesa og skilja 

leiðbeiningar. En spurningin er þá sú hversu mikið það hjálpar að hafa fyrri 

þekkingu eða að hafa fengið tækifæri til þess að gera samantekt áður en 

hafist er handa. Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga áhrif fyrri þekkingar 

og samantektar á notkun leiðbeininga, hugrænt álag og tíma sem tekur að 

leysa verkefnin með aðstoð leiðbeininganna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að fyrri þekking hefur ekki áhrif á notkun leiðbeininga né hugrænt álag 

en fyrri þekking hjálpar fólki að ljúka verkefnum fyrr. Samantekt hafði ekki 

áhrif á hugrænt álag. Þeir sem gerðu samantekt luku verkefninu ekki fyrr 

sem kemur á óvart því það gefur til kynna að samantekt jafngildi þar af 

leiðandi ekki fyrri þekkingu. Mögulega því að þeir eru ekki vanir að nýta 

þekkinguna. Þessar niðurstöður geta gagnast þeim sem vilja útbúa 

viðeigandi leiðbeiningar fyrir markhóp þannig að tillit sé tekið til fyrri 

þekkingar hans á sviðinu. 
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Abstract 

Use of instruction in problem solving: The effect of prior knowledge and 

summaries with regard to instruction specificity 

Instructions have been defined as messages that provide information about 

the system, the domain, the product or the task and can be split up into 

two categories, procedural instruction and declarative instructions. 

Procedural instructions are stepwise descriptions of how to carry out a task 

to complete it while declarative instructions are all other types of 

instructions. Declarative instructions are commonly principles describing 

how the system works. Some researchers think principles in instructions 

can have a positive effect on learning and transfer by increasing the 

learners understanding of the system. But by adding principles in the 

instructions there is an increased risk of too much cognitive load that could 

have negative effects on learning. The purpose of this study was to 

investigate the effect of prior knowledge and creating summaries on 

instructional usage, cognitive load and time-on-task. The result were that 

prior knowledge did not affect instructional usage or cognitive load but it 

did help the participants finish the task faster. Creating summaries before 

starting the task did not affect the usage of declarative instructions but it 

did make them less likely to use procedural instructions. Making summaries 

did not reduce cognitive load. Interestingly it did not affect time-on-task 

however like prior-knowledge did which means that creating summaries 

before doing a task does not equal prior knowledge in the field. A possible 

explanation may be that they are not used to using this new knowledge. 

These results can help make instructions that are appropriate for either a 

target group with no prior knowledge or with some prior knowledge.  
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1 Inngangur 

Fræðimenn skipta leiðbeiningum alla jafna í að minnsta kosti tvo flokka, 

aðferðaleiðbeiningar (lýsing á aðferð í skrefum) og staðreyndaleiðbeiningar 

(lýsing á meginreglum og lögmálum sem eiga við). Sumir fræðimenn vilja 

meina að lögmál og meginreglur (e. principles) í leiðbeiningum geti hjálpað 

fólki að skilja verkefnið sem það er að fást við og þannig hjálpað því að leysa 

það (Catrambone, 1995; Kiers og Boviar, 1984; Smith og Goodman, 1984) á 

meðan aðrir vilja meina að svo sé ekki (Berry og Broadbent, 1984; Reder, 

Charney og Morgan, 1986). Flestir eru sammála um að aðferðaleiðbeiningar 

skipti höfuðmáli í leiðbeiningum og samkvæmt Farkas (1999) þá er það í 

raun eini nauðsynlegi hlutur leiðbeininga. En þeir sem telja að meginreglur 

geti verið hjálplegar vilja meina að þær auka skilning lesandans á kerfinu og 

geti þannig verið hjálplegar í lausnarleit (Bibby og Payne, 1993; Karreman 

og Steehouder, 2004; Mayer, 1981). Einnig hafa  verið færð rök fyrir því að 

meginreglur flækist fyrir lesandanum og of flóknar leiðbeiningar geti valdið 

óþarfa hugrænu álagi og dregið athygli frá aðalatriðunum (Sweller, 1994, 

Kiers og Boviar, 1984).  

Hugsanlega getur samt fyrri þekking (Sweller, 1981) og fyrirfram 

samantekt á meginreglum (Ausubel, 1960: 1962; Mayer, 1981; Mayer og 

Bromage, 1980) mildað þessi neikvæðu áhrif en viðhaldið samt jákvæðum 

áhrif meginreglna. Þessi jákvæðu áhrif eru að auka skilning á kerfinu og 

skilvirkari lausnarleitaraðferðir (Chi, Glass og Rees, 1982). Enn er samt 

ágreiningur um það hversu hjálplegar staðreyndaleiðbeiningar geta verið og 

hvaða þættir geta verið að hafa áhrif á það hvort þær séu hjálplegar eða 

skaðlegar (Elsa Eiríksdóttur, 2011; Karreman og Steehouder, 2004). Fyrri 

þekking og fyrirfram samantekt á meginreglum gætu því verið  þættir sem 

vert væri að athuga því þeir gætu verið að hafa áhrif á hagnýtingu 

leiðbeininga í lausnarleit. 

Í fræðunum er að finna nokkrar kenningar sem reyna að útskýra áhrif 

fyrri þekkingar í lausnarleit. Það eru kenningar eins og ACT-R kenningin um 

hugsun (Anderson, 1993; 1996), lausnarleitarkenningin (Simon og Newell, 

1971), kenningin um hugrænt álag (Sweller, 1980) og  hugbrú kenningin um 

flokkun upplýsinga (Ausubel, 1960; 1962).  Allar þessar kenningar byggja 

samt á sömu hugtökunum um nám. Grunnhugmyndirnar um nám eru að 

það eigi sér stað í vinnsluminni þar sem upplýsingar eru tengdar saman svo 
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úr verða skemu sem eru síðan geymd í langtímaminni. Vinnsluminni segir til 

um hversu mikið af upplýsingum við getum unnið úr á hverjum og einum 

tímapunkti. Skemu eru eldri upplýsingar sem við erum búinn að tengja 

saman sem við notum síðan til að túlka veruleikann og ákveða aðgerðir 

(Brewer og Nakamura, 1984). Fræðimenn telja að með því að útbúa skemu 

er þá er hægt að komast framhjá takmarkaðri úrvinnslugetu vinnsluminnis 

(Chi, Glass og Rees, 1982; Sweller, 1994).  

Þegar fræðimenn tala um að meginreglur geti valdið hugrænu álagi þá 

eru þeir að vitna í kenningu Swellers (1980). Kenning hans segir að of  mikið 

hugrænt álag verður þegar einstaklingur nær ekki að vinna úr öllum þeim 

upplýsingum sem hann er að taka við. Það geti síðan bitnað á getu til að 

ljúka við verkefni. Með því að bæta við meginreglum í leiðbeiningar þá gæti 

verið að lesandinn nái ekki að halda utan um allar upplýsingar sem koma 

fram í leiðbeiningunum og nái ekki að velja sér árangursríka 

lausnarleitaraðferð. Meginreglur gætu þannig verið að auka flækjustig 

leiðbeininganna of mikið fyrir lesendur sem eru ekki með næga fyrri 

þekkingu til að vinna úr nýju upplýsingunum. Það gæti þar með hamlað getu 

þeirra til að leysa verkefni (Chi, Glass og Rees, 1982; Sweller, 1994; Pass, 

Renkl og Sweller, Kester, Kirschner, Merrienboer og Baumer, 2001; Kester, 

Kirschner og Merrienboer, 2007). Grunnhugmyndin er samt sú að fyrri 

þekking geti spornað gegn auknu hugrænu álagi sem talið er að meginreglur 

í leiðbeiningum valdi. 

Samkvæmt Ausubel (1960: 1962) þá er fyrri þekking forsenda þess að 

geta gert nýjar upplýsingar merkingabærar. Hann kom því með þá  kenningu 

að ef lesendur fengju tækifæri til þess að læra viðeigandi 

staðreyndaupplýsingar áður en byrjað er í lausnarleitarverkefni með því að 

til dæmis gera samantekt þá myndi þeim ganga betur. Rannsóknir sem 

athuga áhrif þess að gera samantekt á staðreyndaupplýsingum áður en 

byrjað er í verkefni hafa sýnt fram á aukin námsárangur (Elsa Eiríksdóttir, 

2011; Kester, Kirschner og Merrienboer, 2005; Mayer, 1981) og  betri 

árangur í lausnarleit (Chi, de Leeuw, Chiu og LaVancher, 1994).  

John Carroll (1990; 1998) benti á að útbúa þyrfti því leiðbeiningar sem 

tæki tillit til fyrri þekkingar markhópsins því þannig myndu þær skila bestum 

árangri. Þessar ábendingar hjá Carroll hafa samt ekki leitt til margra 

rannsókna á þessu tiltekna efni eftir því sem höfundur best veit. Lítið er því 

vitað um áhrif fyrri þekkingar eða samantektar á nýtingu meginreglna í 

lausnarleit. Ástæða er samt til þess að ætla að fyrri þekking eða samantekt 

hafi áhrif á þær lausnarleitaraðferðir sem eru notaðar og þar með hvaða 

tegund leiðbeininga fólk vill nýta sér. Hvort fólk vill lesa um meginreglur og 
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innri virkni kerfisins eða bara aðferðaleiðbeiningar og hvaða aðgerðir þarf 

að framkvæma til að ljúka verkefni af sem fyrst, gæti mögulega ráðist af 

fyrri þekkingu viðkomanda. 

Samkvæmt fræðunum er ástæða til að ætla að fyrri þekking og 

samantekt áður en hafist er handa, geti spornað gegn hugrænu álagi og gert 

einstaklingum þannig kleift að höndla flóknari leiðbeiningar. Tilgangurinn 

með þessarri rannsókn er að athuga áhrif fyrri þekkingar og samantektar á 

notkun leiðbeininga. Skoðað verður svo sérstaklega áhrif þessarra þátta  

með tilliti til tegunda og nákvæmni leiðbeininga og áhrif þess á hugrænt 

álag og tímalengd í verkefni. 

1.1 Leiðbeiningar 

Leiðbeiningar fylgja Í dag nánast undantekningarlaust öllum tækjum og 

tólum og hægt er að finna leiðbeiningar fyrir nánast hverju sem er á 

veraldarvefnum. Nútímasamfélag sem virðist ávallt verða flóknara, 

sérhæfðara og tæknivæddara, þarfnast leiðbeininga til að koma ákveðinni  

þekkingu á framfæri. Þegar fólk lærir eitthvað nýtt er algengt og oft hentugt 

að nota leiðbeiningar, hvort sem það tengist námi, vinnu eða tómstundum.  

Leiðbeiningar voru ekki algengar hér áður fyrr og fylgdu ekki tækjum og 

tólum fyrr en í kringum árið 1925. Leiðbeiningabæklingar höfðu samt verið 

notaðir að einhverju leyti á 19. öldinni en þá voru leiðbeiningarnar yfirleitt 

ein löng málsgrein sem lýsti röð þeirra aðgerða sem þurfti að framkvæma 

(Janson og Lentz, 1996). Tilgangur leiðbeininga er að aðstoða lesandann við 

að ná einhverju settu marki. Auðveldasta leiðin til þess er að nota 

aðferðaleiðbeiningar (e. procedural instruction) sem einfaldlega segja fólki 

hvaða aðgerðir þarf að framkvæma til að ná þessu setta marki. Vandamálið 

hins vegar er þegar markhópurinn er fjölbreyttur með mismunandi 

þekkingarstig getur verið erfitt að höfða til allra einstaklinga því þá geta 

leiðbeiningar annaðhvort verið of einfaldar fyrir fólk með fyrri þekkingu á 

sviðinu eða of flóknar fyrir hóp með enga fyrri þekkingu á sviðinu. 

Van der Meij, Karreman og Steehouder (2009) rannsökuðu 

hugbúnaðarleiðbeiningar (e. software tutorials) þriggja áratuga  og sáu 

miklar breytingar á milli áratuga. Fyrir 1980 voru leiðbeiningar skrifaðar sem 

samfellt mál eins og hver annar texti þar sem ætlast var til þess að 

lesandinn myndi lesa sér til skilnings og muna það sem lesið var. 

Leiðbeiningar breyttust svo á árunum 1980-1990 frá því að vera einskonar 

námstextar til þess að verða nokkur sett af aðferðaleiðbeiningum. Ástæða 

þess er að almenningur varð ávallt vanari tölvutækni sem var að verða 

algeng á heimilum á þeim tíma. Ítarlegar leiðbeiningar með útskýringum á 

algengum tæknibúnaði þóttu þar með óþarfar. Grunnþekking almennings á 
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sviðinu jókst og eldri leiðbeiningar urðu úreltar því þær þóttu of ítarlegar 

miðað við þekkingarstig lesenda. Árin 1990-2000 urðu aðferðaleiðbeiningar 

algengari og kapp var lagt á að reyna að fullkomna þær og gera þær eins 

hnitmiðaðar og þægilegar í notkun og hægt væri. Markhópurinn þurfti ekki 

og kærði sig ekki um að lesa leiðbeiningar sér til skilnings lengur heldur 

vildu fá leiðbeiningar sem segðu einungis nákvæmlega hvað ætti að gera í 

eins stuttum og hnitmiðuðum orðum og hægt væri (Van der Meij, Karreman 

og Steehouder, 2009). 

Leiðbeiningar eru ritaðar af sérfræðingi viðkomandi sviðs og eru ætlaðar 

nýliðum og nemendum. Leiðbeiningar geta af því leyti verið vandmeðfarnar 

þar sem sérfræðingurinn sem býr til leiðbeiningarnar veit ekki alltaf hvaða 

þekkingu lesandinn hefur og veit þar af leiðandi ekki alltaf hversu 

nákvæmar þær þurfa að vera til að lesandinn fái  sem mest út úr þeim. 

Að sjálfsögðu eru til aðstæður sem gefa auga leið hver markhópurinn er 

og  hver tilgangurinn væri. Kennari sem til dæmis býr til leiðbeiningar fyrir 

nemendur sína vill væntanlega að þeir læri sem mest af þeim og öðlist 

skilning á efninu og eins ættu nemendur að vilja fá leiðbeiningar sem hjálpa 

þeim að skilja efnið og aðstoða þá við námið.  Annað á hins vegar við um 

þann sem nýbúinn er að kaupa sér borð í IKEA og ætlar bara að setja það 

saman í hvelli. Hann vill væntanglega aðeins fylgja leiðbeiningunum til þess 

að ljúka verkinu af sem allra fyrst.  Fyrirtækið sem selur honum vöruna ætti 

þar með að stefna að mjög hnitmiðuðum aðferðaleiðbeiningum. Hér er á 

ferðinni tvær mismunandi væntingar til leiðbeininganna. Annars vegar eru 

væntingar til þess að læra af leiðbeiningunum og öðlast skilning og hins 

vegar eru væntingar að þær séu einfaldar og þægilegar í notkun til að ljúka 

verkefninu sem fyrst. Tilgangur leiðbeininga er ekki alltaf svona augljós og 

skýr vegna margbreytileika markhópsins. Markhópurinn skiptir máli og þarf 

að vera vel skilgreindur til að hægt sé að útbúa góðar og viðeigandi 

leiðbeiningar. 

Leiðbeiningar eru upplýsingar sem eiga að hjálpa fólki að leysa eitthvert 

tiltekið verkefni. Leiðbeiningar eru skilgreindar sem „skilaboð sem innihalda 

upplýsingar um kerfið, sviðið, vöruna eða verkefnið“ (Elsa Eiríksdóttir, 2011, 

bls 1). Þetta gefur til kynna að leiðbeiningar séu upplýsingar frá hönnuði eða 

sérfræðingi á sviðinu og eru ætlaðar sem skilaboð til fákunnandi byrjenda 

eða nemenda á sviðinu (Mayer, 1981). 

Megintilgangur leiðbeininga er að hjálpa fólki að komast að því hvað 

gera skuli næst til að ljúka því verkefni sem verið er að fást við og gera það 

eins auðvelt, þægilegt og lærdómsríkt og kostur gefst (Elsa Eiríksdóttir, 

2011). Hvort aðalatriðið sé að ljúka verkefninu sem fyrst eða að læra sem 

mest af því fer þannig eftir aðstæðum og markmiðum bæði sérfræðingsins 
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og nýliðans. Wright (1980) hefur áður bent á að lágmarkið sé að lesendur 

geti notað leiðbeiningarnar en best væri samt ef þeir fengju nægar 

upplýsingar til að geta leyst hagkvæm vandamál sem gætu komið upp í 

tengslum við viðfangsefnið seinna meir. 

Leiðbeiningar eiga að hjálpa fólki að leysa verkefni. Þær eru því 

nytsamlegt og stundum nauðsynlegt tæki sem fólk getur nýtt sér í 

lausnarleit. Fólk getur fengist við ýmis verkefni en þau verkefni sem verður 

fjallað um hér eru verkefni sem krefjast þekkingar fremur en líkamlegrar 

getu. Í fræðunum eru slík verkefni oft á tíðum algebrujöfnur, stafarugl, 

eðlisfræði, forritun, sjúkdómsgreining eða að leysa vandamál í straumrás.  

1.2 Aðferðaleiðbeiningar og meginreglur 

Leiðbeiningar geta innihaldið mismunandi upplýsingar og hægt er að 

útfæra leiðbeiningar á mismunandi vegu en fræðimenn virðast þó vera 

sammála um að skipta leiðbeiningum í  annars vegar aðferðaleiðbeiningar 

(e. procedural instructions) og hins vegar staðreyndaleiðbeiningar (e. 

declarative instructions). Ef leiðbeiningar segja til um hvaða aðgerðir þarf 

að framkvæma til að ljúka verkefninu þá er talað um aðferðaleiðbeiningar 

en annars er talað um staðreyndaleiðbeiningar. Aðferðaleiðbeiningar lýsa 

þannig röð aðgerða sem þarf að framkvæma til að ljúka því verkefni sem 

verið er að fást við. Þær lýsa þeim aðstæðum sem er verið að eiga við, þeim 

tækjum og tólum sem eru til staðar  og hvaða afleiðingar mismunandi 

aðgerðir hafa á kerfið (Elsa Eiríksdóttir, 2011).  

Eitt það helsta sem ber að nefna við aðferðaleiðbeiningar er að 

nákvæmni þeirra skiptir máli s.s. hvort þær eru nákvæmar eða almennar. 

Þegar verið er að búa til aðferðaleiðbeininingar þá hafa rannsóknir sýnt að 

nákvæmni þeirra hefur áhrif á frammistöðu í verkefnum. Nákvæmar 

aðferðaleiðbeiningar hjálpa til dæmis fólki að ljúka við verkefni snökkt og 

örugglega en vankanturinn er þá sá  að fólk lærir ekki mikið af því og nær 

ekki að yfirfæra vitneskjuna yfir á önnur svipuð verkefni seinna meir. Á hinn 

bóginn ef það eru notaðar almennar aðferðaleiðbeiningar sem eru erfiðari 

til að byrja með þá lærir fólk töluvert af því að nota þær. Almennar 

leiðbeiningar hafa reynst hjálpa fólki að yfirfæra þekkinguna yfir á önnur 

svipuð verkefni seinna meir  (Catrambone, 1990). Catrambone (1995) 

rannsakaði þetta nánar með því að láta fólk lesa leiðbeiningar um hvernig 

ætti að stroka út í tölvuskriftarforriti og framkvæma það síðan. Hann vissi 

að ef aðferðaleiðbeiningar væru mjög nákvæmar þá lærði fólk lítið en ef 

þær voru mjög almennar þá þótti fólki erfitt að nota þær. Hann prófaði þá 

að bæta meginreglum við almennar aðferðaleiðbeiningar og komst að því 
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að það þá hjálpaði fólki að nota leiðbeiningarnar til að byrja með. Þannig 

gat fólk bæði lært hraðar og yfirfært þekkinguna betur.  

Staðreyndaleiðbeiningar eru allar þær upplýsingar sem flokkast ekki 

undir aðferðaupplýsingar og er ætlað að hjálpa fólki að ná markmiðum 

sínum (Elsa Eiríksdóttir, 2011; Karreman og Steehouder, 2004; Ummelen, 

1997). Staðreyndaleiðbeiningar eru oft á tíðum upplýsingar um það hvernig 

kerfið virkar eða reglur og lögmál sem varða viðfangsefnið og er þá talað um 

meginreglur (Bibby og Payne, 1993; Catrambone, 1990, 1995; Karreman, o. 

fl., 2005). Fræðimenn hafa útskýrt muninn á meginreglum og 

aðferðaleiðbeiningum þannig að meginreglur séu upplýsingar sem segja 

„hvernig eitthvað virkar“ andstætt aðferðaleiðbeiningum sem séu  

upplýsingum um „hvernig á að gera eitthvað“ (Bibby og Payne, 1993).  

Meginreglur skipta mestu  máli þegar verið er að fjalla um kerfi vegna 

þess að Þær útskýra hvernig hlutir innan kerfis virka  hverjir á aðra. Kerfi 

hefur verið skilgreint sem heildstætt samansafn hluta sem vinna saman til 

að mynda eina heild (Simon, 1969, sjá Mayer, 1989). Meginreglur geta 

þannig hjálpað fólki að skilja hvernig kerfi virkar og dregið ályktanir um 

ástand kerfisins út frá því (Elsa Eiríksdóttir, 2011). Betri skilningur á kerfinu 

ætti því að gera fólk hæfara í að leysa verkefni og þá sérstaklega álíka 

verkefni seinna meir (Bibby og Payne, 1993; Karreman og Steehouder, 

2004; Mayer, 1981).  

Hugmyndin á bak við notkun meginreglna í leiðbeiningum er yfirleitt sú 

að þær aðstoða fólk við að búa til hugrænt módel (e. mental model) af 

kerfinu í huga sér (Kieras og Bovair, 1986; Karreman og Steehouder, 2004). 

Hugrænt módel eru hugmyndir fólks af heiminum. Þessar hugmyndir af 

raunveruleikanum eru misnákvæmar og oft breytilegar með tíð og tíma. Í 

lausnarleit og verkefnum þá eru hugræn módel búinn til í þeim tilgangi að 

minnka hugrænt álag og auka getu til að einbeita sér að leysa verkefni. 

Betra hugrænt módel ætti þannig að gera lesandanum kleift að „sjá fyrir 

sér“ lausnina (Mayer, 1981; Johnson-Laird, 1983; Kieras og Bovair; 1984; 

Mayer, 2003). Talið er að hugrænt módel aðstoði við hluti eins og  

ákvarðanatöku um aðgerðir innan kerfisins (Bayman og Mayer, 1984; Halasz 

og Moran, 1983), lausnarleit (Halasz og Moran, 1983; Halasz, 1984) og að 

finna villur í kerfinu (Young, 1981).  

Sumir  fræðimenn álíta að fólk hafi ekki áhuga á að læra um innri virkni 

hluta (t.d. staðreyndaleiðbeiningar eins og meginreglur) heldur vilji einungis 

fá að vita nákvæmlega hvað þarf að gera til að fá hlutinn til að virka. Carroll 

og Mack (1983) álíta að fólki finnst almennt aðferðaleiðbeiningar vera nóg 

án þess að flækja málin með því að bæta við meginreglum í leiðbeiningar. 
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Aðferðaleiðbeiningar sem að lýsa þeim aðgerðum sem þarf að gera til að 

ljúka verkinu virðast skipta almenning höfuðmáli samkvæmt Carroll og 

Mack (1983). Spiro, Feltovich, Jacobson og Coulson (1992) vara samt við því 

að gera leiðbeiningar of auðveldar og þægilegar í notkun því það geti valdið 

örðugleikum í öðrum svipuðum aðstæðum eða við áframhaldandi nám á 

hærra stigi. Ástæðan er sú að með því að leggja kapp á að gera leiðbeiningar 

auðveldar og þægilegar í notkun þá er ekki verið að hlúa nægilega að því að 

byggja þekkingargrunn á efninu. 

En hvað gerist ef fólk gæti valið á milli þess að nota aðferðaleiðbeiningar 

eða staðreyndaleiðbeiningar? er hægt að finna þá þætti sem hafa áhrif á 

hvaða tegund leiðbeininga fólk vill helst nýta sér? Eins og verður fjallað um 

hér á eftir þá er vel þekkt í fræðinum að fyrri þekking hefur áhrif á túlkun 

veruleikans í kringum okkur og er því athugaverður þáttur. En hvað ef fólk 

gerir samantekt á meginreglum áður en hafist er handa í verkefni? jafngildir 

samantekt þá fyrri þekkingu? Þessum spurningum og fleirum verður reynt 

að svara hér. En til að skilja hvernig fyrri þekking og samantekt gæti haft 

áhrif á notkun leiðbeininga þá þurfum við að skilja hugarferlin sem liggja að 

baki. 

1.3 ACT kenningin 

ACT-R (Adaptive Control of Thought - Rational) kenning Anderson (1993, 

1996) er tilraun til að útskýra flókin hugarferli á einfaldan hátt til þess að 

niðurstöður nýtist í  menntageiranum. Þá eru flókin hugarferli brotin niður í 

einfaldar einingar sem fylgja einföldum reglum. Kenningin reynir að útskýra 

hvernig fólk lærir hæfni með því að brjóta hana niður í smærri einingar sem 

hægt er að læra og tengja síðan saman svo úr verði skilningur. Í 

megindráttum snýst kenningin um hvernig við getum nýtt okkur „búta“(e. 

chunks) af upplýsinga úr langtímaminni (e. long-term memory) til að hjálpa 

okkur að leysa verkefni. Það er gert með því að brjóta stór verkefni niður í 

smærri markmið og með því að nýta fyrri þekkingu úr langtímaminni í 

vinnsluminni til að leysa þessi smærri markmið. 

ACT kenning Andersons byggir á námsmódeli Fitts og Posner (1967) sem 

skiptir námi í þrjú stig: hugrænt stig (e. cognitive stage), tengingarstig (e. 

associative stage) og sjálfvirknistig (e. autonomous phase). Anderson (1982, 

1987) taldi að þegar nám ætti sér stað á milli hugræna stigsins og tengingar 

stigsins þá væri einnig að eiga sér stað grunnbreyting í hugarferlum þar sem 

svörin væru ekki lengur fundin út í vinnsluminni heldur væri þá einungis 

verið að endurheimta gömul svör úr langtímaminni. Hann taldi einnig að 

grunnbreyting yrði á milli tenginarstigsins og sjálfvirknistigsins þar sem 
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framkvæmdar reglur (e. production rules) myndu koma í staðinn fyrir 

endurheimt. Á sjálfvirknistiginu Þá ætti að vera mögulegt að svara áreiti rétt 

um leið án þess að þurfa leita að því í langtímaminni. Með þjálfun, æfingu 

og reynslu ætti svörun því að verða sneggri og auðveldari fyrir viðkomandi. 

Það er því ástæða til að halda að fyrri þekking og undirbúningur fyrir 

verkefni ætti að hafa áhrif á ákvarðanatöku og frammistöðu fólks í 

verkefnum. Út frá þessum hugmyndum gæti samt verið töluverður munur á 

milli fyrri þekkingar á sviðinu og samantektar áður en hafist er handa þar 

sem þeir sem eru ný búnir að gera samantekt eru ekki búnir að fá neina 

þjálfun í enduhreimt og ættu því ekki að vera neinstaðar nálægt 

sjálfvirknistíginu á meðan vel gæti hugsast að þeir sem eru með fyrri 

þekkingu séu komnir einhvert í kringum sjálfvirknistígið. 

ACT-R kenningin er yfirgripsmikil kenning um uppbyggingu hugans (e. 

cognitive architecture) sem aðrar kenningar um hugann geta fallið undir. 

Tilgangur kenningarinnar er að tengja nám (að öðlast hæfni í einhverju eða 

m.ö.o. hvernig hugurinn virkar) og taugavísindi (hvernig heilinn virkar). Þær 

kenningar sem fjallað verður um hér á eftir byggja flest allar á 

grunnhugmyndum ACT-R kenningarinnar. ACT-R kenningin reynir að útskýra 

þau hugarferli sem eiga sér stað í lausnarleit manna og  samanstendur af 

þremur tvískiptingum. Sú fyrsta er að skipta þekkingu niður í 

staðreyndaþekkingu (e. declarative knowledge) og aðferðaþekkingu (e. 

procedural knowledge). Í öðru lagi þá gerir módelið ráð fyrir að aðferðirnar 

sem við notum til að læra séu gjörólíkar þeim sem við notum við 

endurheimt (s.s. rifja upp það sem við höfum þegar lært). Í þriðja lagi er 

gerður greinarmunur á milli efri og neðri táknstiga þar sem efra táknstigið 

inniheldur staka þekkingu á meðan neðra táknstigið samanstendur af 

taugasamböndum sem segja til um hversu aðgengileg þessi staka þekking sé 

(Anderson, 1993; 1996,  2007). Fyrsta stígið er í samræmi við hugmyndirnar 

um að skipta leiðbeiningum í aðferðaleiðbeiningar og 

staðreyndaleiðbeiningar. Annað stígið gefur til kynna að hugmyndina um að 

fyrri þekking og samantekt sé í grunninn byggð á mismunandi hugarferlum 

og er því ástæða til þess að ætla að þessir hópar nýta sér leiðbeiningar á 

mismunandi vegu. Þriðja stígið gefur til kynna að eftir því sem 

þekkingarbútur er endurheimtur oftar, úr langtímaminni og yfir í 

vinnsluminni, þeim mun aðgengilegri verður hann seinna meir. 

Samkvæmt kenningunni þá byrjar öll þekking sem staðreyndaþekking. 

Aðferðaþekking er síðan lærð með því að álykta út frá þeirri 

staðreyndaþekkingu sem þá og þegar er til staðar. Aðferðaþekking 

samanstendur af framkvæmdar reglum sem er samröðun athafna. Út frá 

þessum staðreyndaþekkingarbútum og framkvæmdarreglum verður til 
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flókin hugsun. Þessir bútar og þessar reglur eru síðan sóttar úr 

langtímaminni eftir vísbendingum úr umhverfinu til þess að framkvæma 

flóknar athafnir (Anderson, 1993; 1996). 

Kenningin hefur verið talin góð til að útskýra alhæfingar þar sem 

einstaklingur öðlast breiðari skilning á efninu og aðgreiningu þar sem 

einstaklingur öðlast nákvæmari skilning á námi með því að skoða 

endurheimtarferlið. Styrkleikur kenningarinnar felst einna helst í því að hún 

tekur tillit til vilja og markmiðs hvers og eins. Kenningin hefur aukið skilning 

vísindamanna á hvernig fólk öðlast skilning, hvernig fólk man efni, hvernig 

fólk endurheimtar efni úr minni og síðast en ekki síst hvernig fólk notar 

þekkinguna til að hafa áhrif á umhverfi sitt (Anderson og Schunn, 2000). 

1.4 Lausnarleit 

Karl Popper taldi lausnarleit (e. problem solving) vera alla þá hegðun 

sem væri framkvæmd með eitthvað markmið í huga (1999). Hugmynd 

Poppers um lausnarleit er mjög víð en hún á rétt á sér þar sem lausnarleit er 

eitthvað sem allir fást við dags daglega og er ein áhrifaríkasta aðferð 

mannsins til að hafa áhrif á umhverfi sitt og móta það að vilja sínum.  

Ein helsta gagngrýni sem menntakerfið fékk á sig á síðustu öld var að 

nemendur hafi ekki fengið þjálfun í að leysa raunveruleg verkefni heldur 

væri bara verið að mata nemendur af staðreyndaþekkingu (Mandl, Gruber 

og Renkl, 1996). Því er mikilvægt að þjálfa nemendur í að beita þeirri 

þekkingu sem þeir öðlast með góðum lausnarleitaraðferðum. Leiðbeiningar 

er besta tæki kennara til að kenna lausnarleit. En til að nemendur læri sem 

mest þá þarf að gæta að jafnvægi á milli þess að hafa hæfilegar 

staðreyndaupplýsingar til að leyfa þeim að uppgötva lausnina að einhverju 

leiti sjálfir og nákvæmra aðferðaleiðbeininga sem segja þeim nákvæmlega 

hvað á að gera svo þeir nái að ljúka við verkefnið (De Corte, 1995). Fólk nýtir 

sér yfirleitt leiðbeiningar þegar það er að fást við nýtt verkefni og þarf 

aðstoð við að leysa það. En til að leiðbeiningar geti gagnast fólki vel í þeim 

verkefnum þá þarf að skilja ferlið sem liggur þar að baki og hvaða þættir 

geta dregið úr skilvirkni leiðbeininga og hvaða þættir geta ýtt undir 

skilvirkni. Samkvæmt Simon og Newell (1971) þá skiptir tegund 

lausnarleitaraðferðar mestu máli þegar talað er um skilvirkni í lausnarleit. 

 Simon og Newell (1971) lögðu fram kenningu um lausnarleit. Þeir báru 

saman lausnarleitaraðferðir manna við lausnarleitaraðferðir hjá tölvum og 

komust að því að þrátt fyrir að vinnsluminni manna væri töluvert hægara 

heldur en hjá tölvum þá væru þær skilvirkari. Þeir telja ástæðuna liggja í 

þekkingu og skilningi mannsins. Það er vegna þess að við mennirnir búum 
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okkur til tilgátur, sannreynum þær og búum þannig til reglur innan þess 

kerfis sem við vinnum í. Þessar reglur eru síðan nýttar til að leita markvisst í 

stað þess að leita af handahófi í óreiðu eins og tölvur gera. Út frá þessum 

tilgátum er þannig hægt að skapa þekkingu sem er notuð til að taka 

ákvörðun um næstu aðgerð innan kerfisins. Allar aðgerðir sem komast nær 

markmiðinu flokkast sem framvindur. Þessi lausnarleitaraðferð þar sem 

ávallt er verið að reyna fikra sig nær takmarkinu kallast markmiðs-og 

leitaraðferð (e. means-ends analysis). 

Samkvæmt lausnarleitarkenningu Simon og Newells (1971) leysir fólk 

vandamál ávallt með því að framkvæma eina færslu í einu innan 

lausnarleitarsvæðisins (e. problem solving space). Lausnarleitarsvæðið er þá 

hugmynd viðkomandi af vandamálinu og hver og ein breyting innan þess er 

færsla. Hægt er að nota ímyndunaraflið til að sjá fyrir sér hvaða afleiðingar 

hver aðgerð mun hafa í því kerfi sem verið er að vinna innan en einungis 

upp að vissu marki. Eins og verður komið að í næsta kafla um nám, minni og 

skemu þá er vinnsluminni manna takmarkað. Simon og Newell (1971) telja 

því að fólk geti einungis hugsað 4-5 aðgerðir fram í tímann innan 

lausnarleitarsvæðisins út af þessum takmörkum vinnsluminnis. 

Önnur aðferð er framvindu-og dýpkunar (e. progressive deepening) 

lausnarleitaraðferðin en hún gengur út á að skoða mismunandi leiðir í huga 

sér út frá einhverjum tilteknum upphafspunkti. Þá er hægt að hugsa sér 

vandamál sem tré og framvindu-og dýpkunar aðferðin er þá að skoða 

mismunandi leiðir í gegnum tréð með því að skoða hvert mismunandi 

greinar liggja. Sú leið sem virðist vera farsælust er valin í byrjun og ef hún 

gengur ekki upp þá er einfaldlega farið til baka og önnur leið skoðuð næst 

og svo koll af kolli þar til leið að lausninni er fundin. Þetta var til dæmis sú 

aðferð sem De Groot (1966) sá að skákmenn notuðu mikið þegar þeir voru 

að ákveða hvaða leik þeir ættu að leika fram næst. Framvindu-og dýpkunar 

lausnarleitaraðferðin varð líklegast til sem svar mannsins við takmörkun 

vinnsluminnis. Í grunninn má því segja að lausnarleit er ekkert nema 

vinnsluminni að vinna úr upplýsingum og nota það til að reyna komast nær 

takmarkinu (Simon og Newell, 1971). 

Sweller, Mawer og Howe (1982) Komust að því að þeir nemendur sem 

nýttu sér framvindu-og dýpkunar lausnarleitaraðferðina lærðu meira heldur 

en þeir sem nýttu sér markmiðs-og lausnarleitaraðferðina. Nemendur 

virðast þó oftast nota markmiðs-og leitaraðferðina nema annað sé 

sérstaklega tekið fram. Markmiðs-og leitaraferðin er góð og skilvirk aðferð 

ef kerfið sem verið er að eiga við fylgir ekki einhverjum meginreglum. Ef 

kerfið hins vegar fylgir meginreglum þá er framvindu-og dýpkunaraðferðin 
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betri ef ekki nauðsynleg aðferð til að leysa verkefnið. Svo virðist einnig sem 

val á lausnarleitaraðferð eigi sér stað á fyrstu mínútum í verkefni (Sweller, 

Mawer og Howe, 1982).  

Leiðbeiningar eru gagnleg hjálpartæki fyrir þá sem eru að reyna leysa 

eitthvað tilktekið verkefni. Vinnsluminni mannsins er hins vegar mjög 

takmarkað sem veldur því að lausnarleit verður að vera rökleg svo fólk sé 

ekki að leita að nál í heystakki. Sú lausnarleitaraðferð sem fólk velur getur 

haft veruleg áhrif bæði tímalengd í verkefni og hversu mikið er lært.  

1.5 Nám, minni og skemu 

Leiðbeiningar geta verið mjög hagnýt tæki þegar fólk er að læra, 

sérstaklega ef það er eitthvað nýtt. Tilgangur leiðbeininga getur annars 

vegar verið að ljúka verkefni af snögglega og annars vegar að læra af því. 

Elsa Eiríksdóttir (2014) sýndi að markmið leiðbeininga þarf að hafa í huga 

þegar ákveða á hvort bæta eigi við staðreyndaupplýsingum. Talið er að 

staðreyndaupplýsingar í leiðbeiningum geti ýtt undir nám með því að veita 

lesandanum skilning á undirliggjandi meginreglum. Það getur þó verið erfitt 

ef lesendur hafa ekki neina fyrri þekkingu til að tengja þessa nýju þekkingu 

við. Ein lausn við þessu gæti mögulega verið að láta lesandan gera 

samantekt á staðreyndaupplýsingum áður en hann byrjar í verkefninu því 

þá er hann búinn að mynda sér þekkingu sem hann getur tengt við 

(Ausubel, 1960). 

Þegar útbúa eða velja  á leiðbeiningar og verið er að ákveða hvort þær 

eigi að vera nákvæmar eða almennar og/eða hvort þær eigi að innihalda 

staðreyndaupplýsingar eður ei þá er ástæða til að halda að taka ætti mið af 

fyrri þekkingu markhópsins. Það er vegna þess að fyrri þekking segir til um 

hversu mikið af upplýsingum viðkomandi getur tekið við. Ástæðan er sú að 

vinnsluminni manna er takmarkað og skemu gætu verið besta lausnin 

framhjá þeim takmörkunum. 

1.5.1 Vinnsluminni 

Þegar við lærum þá vinnum við úr upplýsingum sem við höfum aflað 

okkar í gegnum skynfærin, hvort sem það eru nýjar upplýsingar úr 

umhverfinu eða eldri upplýsingar úr langtímaminni.  Þessi úrvinnsla fer fram 

í hinu svokallaða vinnsluminni. Vinnsluminni er kerfi heilans sem sér um 

þær upplýsinga sem tengjast því verkefni sem verið er að fást við. 

Rannsóknir hafa sýnt að vinnsluminni er mjög takmarkað kerfi sem geymir 

upplýsingar tímabundið. Það er því hægt að hugsa um það sem einskonar 

milliveg á milli skynfæranna, langtímaminnis og aðgerða (Baddeley, 2003). 
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George Miller (1956) komst að því að vinnsluminni hjá mönnum er mjög 

takmarkað. Hann taldi að þrátt fyrir að langtímaminni gæti nánast geymt 

ótakmarkað magn af upplýsingum þá getur vinnsluminni einungis geymt 

7+/-2 hluti í einu. Hann kallaði þetta „töfratöluna sjö“ þar sem flestir 

fullorðnir eintaklingar gátu bara geymt fimm til níu atriði í vinnsluminni í 

einu. En hann sagði aldrei hversu stór þessi atriði gætu verið eða hversu 

mikið af upplýsingum hvert atriði gæti innihaldið og þarna kemur 

hugmyndin um að kippa upplýsingar saman inn í myndina. 

Að  kippa (e. chunking) er þegar mörg smærri atriði eru sett saman í eitt 

stærra atriði (t.d. orðið „sól“ getur annaðhvort verið þrú atriði (s, ó, l) eða 

eitt atriði (sól) ef við kippum það saman. Eins geta tölurnar 1, 2, 3, verið 

þrjár tölur eða ein tala 123 (hundrað tuttu og þrír, eða eitt atriði). Atriði 

kippast saman ef einstaklingur túlkar einhverja innbyggða tengingu á milli 

atriðanna og færir atriðunum þannig einhverja sameiginlega merkingu. 

Lindley (1966) sýndi að þeim mun meiri merkingu (e. meaning) sem kippir 

hafa þeim mun auðveldara er að endurheimta þá úr langtímaminni yfir í 

vinnsluminni. 

Kippir geta einnig orðið töluvert stórir sem þýðir að eftir því sem þeir 

verða stærri og nákvæmara þá tekur hvert atriði  „ minna pláss“ í 

vinnsluminni þar sem við erum búin að kippa mörg smá atriði saman í stærri 

atriði og þar með taka þau ekki jafn mörg „pláss“ í vinnsluminni. Þetta gerir 

okkur kleift að nýta það sem eftir verður í eitthvað annað. Þá væri til dæmis 

hægt að dreifa athyglinni víðar og beina henni í sí auknum mæli að 

heildarmyndinni en ekki bara einstakra atriðum sem gæti þar af leiðandi 

gefið kost á að auka víðari skilning á efninu (Chi, Glass og Rees, 1982; 

Sweller, 1994; Paas, Renkl og Sweller, 2003; Baddeley, 2003).  

1.5.2 Skema 

Í marga áratugi  hafa „nám og minni“ heillað sálfræðinga og verið vinsælt 

viðfangsefni innan hugrænnar sálfræði. Í þeim fræðum er oft notast við 

hugtakið skema til að útskýra nám og minni. Með því hafa sálfræðingar 

reynt að útskýra nánast allt nám og alla hæfni. Hugtakið skema er 

hornsteinn bæði fyrir umfjöllunina um fyrri þekkingu og kenninguna um 

hugrænt álag sem fjallað verður um hér á eftir.  

Skemu eru hugræn fyrirbæri sem lýsa skipulagi þekkingar. Þegar skemu 

eru búin til þá eru þekkingareiningar paraðar saman eftir því hversu mikið 

þær eiga sameiginlegt og hvort þær geta þannig fallið undir einn hatt. 

Skemu munu því ávallt vera rýmra hugtak heldur en þau hugtök sem það 

gengur yfir (Kant, 1781). Til útskýringar má taka dæmi um 
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þríhyrningarskema en sú hugmynd verður ætíð í víðari skilningi heldur en 

hver stakur þríhyrningur þar sem að horn hans geta ætið verið breytileg en 

skemu hugtakið gengur upp þrátt fyrir það. Kant kom fyrstur með skemu 

hugmyndina og sagði það „tákna reglu sem gerir ímyndunaraflinu kleift að 

afmarka framtíðina...á almennan hátt án takmörkunar einhvers þáttar eins 

og reynslu eða hvaða mynd sem gæti táknað raunveruleikann í núinu“ 

(Kant, 1781, bls. 182-183). 

Bartlett (1932) var einn af þeim fyrstu sem gerði skemu hugtakið vinsælt 

og talaði þá um byggingarlag í höfðinu sem geymdi upplýsingar og hefði 

áhrif á túlkun og flokkun nýrra upplýsinga. Hann komst að því að það sem 

fólk man er ekki einungis bara upplýsingarnar sjálfar heldur eru þær 

mótaðar á ný í huga fólks við inntöku upplýsinganna á þann veg að þær  

passi við fyrri þekkingu á sviðinu.  

Piaget (1952) notaði skemu hugtakið síðan seinna meir sem 

undirstöðuhugtak í kenningu sinni um vitsmunaþroska barna og talaði um 

skemu sem athafnir eða vitsmunalegar túlkanir sem skipuleggja þekkingu. 

Skemu hafa gengið undir ýmsum nöfnum í gegnum tíðina eins og „rammar“ 

(e. frames) (Minsky, 1975) eða „handrit“ (e. script) (Schank og Abelson, 

1975) en hér eftir verður hugtakið skema notað.  

Í dag er talað um skemu þegar talað er um að tengja nýja þekkingu við 

fyrri þekkingu. Rannsóknir hafa sýnt að fólk man yfirleitt hluti betur ef það 

getur tengt það við eitthvað sem það þekkir nú þegar. Áður fyrr var talað 

um að ný þekking tengdist eldri þekkingu í vinnsluminni þar sem ný þekking 

er túlkuð með skynfærunum og eldri staðreyndaþekking er sótt úr hluta 

gagnaugablaðsins (e. medial temporal lobe) og þá sérstaklega drekanum (e. 

hippocampus). Eftir að Taugavísindamenn fóru hins vegar nýlega að 

rannsaka þetta ferli betur kom í ljós að eftir því sem skema er sótt oftar úr 

drekanum þá virðist það færast meira yfir í nýbörkin (e. neocortex) og þá 

sérstaklega vmPFC svæðið (fremri-miðlægi framheili) sem er talið skipta 

máli í ákvörðunartöku (Kesteren, Ruiter, Fernández og Henson, 2012). 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við ACT kenningu Anderson um þær 

breytingar sem verða á þekkingarbútum þegar þær fara frá tengingarstígi og 

yfir í sjálfvirknistig sem greint var frá hér að ofan. 

Skemu hafa verið notuð til að lýsa námi, allt frá því hvernig við lærum að 

lesa (búum til skemu fyrir bókstafi út frá línum, orð út frá bókstöfum og 

setningar út frá orðum) (Sweller, 1994) og til þess hvernig við lærum flóknar 

stærðfræðiformúlur (við lærum skemu fyrir aðgerðirnar sem þarf að gera til 

að leysa stærðfræðiverkefnið). Skemu lýsa því hvernig fólk getur leyst flókin 
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verkefni sem það hefði kannski annars ekki getað leyst hefði það ekki stuðst 

við skemu (Chi, Glaser og Rees, 1982). 

Sweller (1994) telur að nám og öflun nýrra upplýsinga eigi sér fyrst og 

fremst stað í gegnum tvö ferli sem hann kallar uppbyggingu skema (e. 

schema acquisition) og sjálfvirkni skema (e. schema automatisation). 

Uppbygging skemu er þá línulegt ferli sem gerist smátt og smátt. Þegar við 

lærum eitthvað nýtt þá getur oft reynst erfitt að beita nýrri þekkingu 

almennilega til að byrja með en með aukinni æfingu og þjálfun verður það 

auðveldara. Það er vegna þess að skemun verða ætíð sjálfvirkari og eftir því 

sem þau verða sjálfvirkari þá  krefjast þau minni einbeitingu. Ef það þarf 

statt og stöðugt að vera að einbeita sér að einstökum atriðum þá bitnar það 

á möguleikanum til að virða fyrir sér heildarmyndina sem getur síðan bitnað 

á skilningi.  Bæði uppbygging skema og sjálfvirkni þeirra eru þar af leiðandi 

stoðir náms í hugmyndum Swellers en þær geta einnig minnkað hugrænt 

álag með því að nýta skemu sem nú þegar eru í langtímaminni eins og 

verður fjallað um betur hér á eftir. 

Eins og kom fram hér á undan þá eru til tvær tegundir af upplýsingum, 

annars vegar staðreyndaupplýsingar (e. declarative information) og hins 

vegar aðferðaupplýsingar (e. procedural information). 

Staðreyndaupplýsingar segja til um hvernig kerfi virkar og hvernig 

uppsetningin á því er á meðan aðferðaupplýsingar segja til um hvernig eigi 

að fara að innan kerfisins. Samkvæmt Reigeluth (1999) þá eru 

staðreyndaupplýsingar þær upplýsingar sem í raun geta talist vera  

undirstaða skema. Nýjar staðreyndaupplýsingar bætast við eldri skemu í 

langtímaminni og úr verða stærri og flóknari skemu. Samkvæmt Kester, 

Kirschner og Merrienboer (2005) þá eru þetta einnig þær upplýsingar sem 

eru mikilvægastar þegar fengist er við lausnarleit í nýjum aðstæðum því það 

krefst þess að þær séu túlkaðar í ljósi nýrra kringumstæðna. 

Aðferðaupplýsingar eru þær upplýsingar sem tengjast verkferlum í 

einhverju tilteknu verkefni. Þessi tegund af upplýsingum skiptir meginmáli 

fyrir sjálfvirkni skema. Samkvæmt Anderson (1996) og ACT-R kenningu hans 

þá eru það aðferðaupplýsingar sem gerir fólki kleift að framkvæma aðgerðir 

innan kerfis. Ef sömu aðferðaupplýsingarnar eru notaðar til að framkvæma 

sömu aðgerðirnar aftur og aftur þá breytast þær í aðferðaþekkingu á því 

tilekna sviði. Aðferðaþekking er talin vera sérstaklega gagnleg í 

kunnuglegum aðstæðum á meðan staðreyndaupplýsingar eru þá fremur 

gagnlegri í ókunnugum aðstæðum. 

Rannsóknir hafa sýnt að skemu séu mögulega eitt það helsta sem greinir 

nýliða frá sérfræðingum í lausnarleit og þeim aðferðum sem eru notaðar. 
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Sérfræðingar nota mun markvissari aðferðir sem krefjast ekki jafn mikils 

hugræns álags og þær aðferðir sem nýliðarnir nota. Nýliðarnir virðast 

fremur nota aðferðir sem krefjast mikils hugræns álags og því ná þeir ekki 

að einbeita sér jafn vel að efninu sjálfu og læra þar af leiðandi minna af því 

(Sweller, 1988). 

Rannsóknir sem bera saman lausnarleitaraðferðir sérfræðinga og nýliða 

sýna einnig að annar grundvallarmunur er að sérfræðingar virða vandamálið 

fyrir sér í heild sinni strax í upphafi verkefna á meðan nýliðar einbeita sér 

meira að stökum atriðum (Chi, Glass og Rees, 1982). Hugmyndir Swellers 

um hugrænt álag segja að huga þurfi sérstaklega að gerð leiðbeininga fyrir 

nýliða ef þeir eigi að hafa tækifæri til að ná að átta sig á heildarmynd 

vandamálsins. Því er mikilvægt að huga að fyrra þekkingarstigi markhópsins. 

Ef markhópurinn eru nýliðar á einhverju tilteknu sviði þá er mikilvægt að 

leiðbeiningarnar valdi ekki neinu óþarfa hugrænu álagi því nýliðar mega ekki 

við því. Þetta gæti mögulega skýrt að einhverju leyti af hverju sérfræðingar 

virðast velja markvissari lausnarleitaraðferðir heldur en nýliðar þar sem að 

þeir hafa betri heildarmynd af vandamálinu. 

Kalyuga (2007) bendir á að rannsóknir á lausnarleitaraðferðum 

sérfræðinga og nýliða síðustu fjóra áratugi hafa sýnt fram á að leiðbeiningar 

sem þykja góðar fyrir hóp með litla fyrirfram þekkingu geta orðið 

gagnslausar eða jafnvel haft slæmar afleiðingar fyrir hóp sem er með 

fyrirfram þekkingu á sviðinu. Nýliðar þurfa nákvæmar leiðbeiningar til að 

brúa bilið á milli þekkingarástands síns og þeirrar kröfu sem er verið að gera 

til þeirra þegar þeir eru að fást við verkefni sem er þeim ofviða miðað við 

þekkingu. Ef nýliðar fá ekki nákvæmar leiðbeiningar enda þeir á því að nota 

ómarkvissar lausnarleitaraðferðir sem taka langan tíma og mikið hugrænt 

álag. Á hinn bóginn þá græða þeir sem eru með næga fyrirfram þekkingu á 

sviðinu ekkert nema óþarft hugrænt álag á nákvæmum leiðbeiningum þegar 

þeir reyna að bera saman það sem stendur í leiðbeiningunum við það sem 

þeir vita nú þegar. Þá væri betra að láta þá hafa almennari leiðbeiningar 

sem trufla ekki lausnarleit þerra í verkefnum. Val á nákvæmni leiðbeininga 

ætti þannig samkvæmt þessu að fara eftir þekkingarástandi lesandans. 

1.5.3 Tegundir náms 

Chi (2009) vill gera greinarmun á fjórum mismunandi tegundum náms út 

frá því hvernig það er nálgast. Hún gerir greinarmun á milli óvirku námi (e. 

passive learning), virku námi (e. active learning), uppbyggilegu námi (e. 

constructive learning) og gagnvirku námi (e. interactive learning). Einungis á 
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tveim efstu stigunum telur hún nám geta verið merkingarbært fyrir 

nemandann. 

Óvirkt nám er þá að gera ekki neitt. Virkt nám er að gera eitthvað, allt 

sem að virkir nemendann og fær hann til að hreyfa líkamann.  það þarf ekki 

að vera mikið. Til dæmis má nefna að það eitt að færa augun og einbeita sér 

að mismunandi stöðum í leiðbeiningum er flokkað sem virkt nám. Þannig er 

til dæmis hægt að hafa áhrif á virkni nemenda við lestur texta með því að 

feitletra, skáletra eða setja mikilvægar setningar í sér kassa. Virkt nám fær 

nemendur til að leita í langtímaminni að núverandi þekkingu um efnið, leita 

að tengingum við efnið eða færa nýja þekkingu yfir í langtímainni (Chi, 

2009). 

Þriðja tegundin er svo uppbyggilegt nám en það er frábrugðið virku námi 

því nemandinn sjálfur bætir einhverju við sem var ekki í leiðbeiningunum. 

Sem dæmi um uppbyggilegt nám er þegar nemendur lýsa því sem þeir eru 

búnir að vera að lesa með sínum eigin orðum eða endursegja út frá sínum 

eigin hugmyndum og skilningi. Það er hægt að fá nemendur til að stunda 

uppbyggilegt nám til dæmis með því að biðja þá um að gera samantektir út 

frá því sem þeir voru að lesa. Að lokum er gagnvirt nám svo þegar 

nemendur framkvæma einhverjar aðgerðir og fá svörun tilbaka. Það getur 

til dæmis verið nemendur að ræða saman eða nemandi að læra í 

kennsluforriti sem að leiðbeinir honum áfram í gegnum námsefnið (Chi, 

2009).  

Hirshman og Bjork (1988) sýndu að þeir sem stunda uppbyggilegt nám 

(til dæmis útskýra efnið með sínum eigin orðum með því að gera 

samantekt) muna betur heldur en þeir sem stunda einungis virkt nám (til 

dæmis lesa). Það er að segja að þeir sem finna lausnina sjálfir út frá litlum 

upplýsingum (til dæmis almennum leiðbeiningum) læra betur heldur en þeir 

sem finna lausnina með mikilli aðstoð (til dæmis nákvæmum 

leiðbeiningum). Pirolli og Renkl (1994) telja hins vegar að ef nemendur væri 

ekki góðir í að stunda uppbyggilegt nám þá gæti viðeigandi meginreglur í 

leiðbeiningum verið sniðugri og virkt nám verið betra heldur en 

uppbyggilegt nám í þeim aðstæðum. 

1.6 Hugrænt álag 

Kenningin um hugrænt álag gerir ráð fyrir því að takmörkun 

vinnsluminnis spili lykilhlutverk í að ákvarða hvort nám eigi sér stað. Nám sé 

almennt krefjandi og plássfrekt ferli í vinnsluminni og því þurfi að nýta vel 

þá getu til vinnslu sem sé til staðar. Ef mikið álag er á vinnsluminni þá heftir 

það nám og lausnarliet. Samkvæmt kenningunni um hugrænt álag þá skiptir 
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samband upplýsinganna höfuðmáli. Þetta samband er línulegt og getur 

verið mjög sterkt eða mjög veikt og allt þar á milli. Dæmi um veikt samband 

gæti þá verið að læra stök orð með því að læra hvernig eigi að skrifa það og 

bera það fram. Dæmi um sterkt samband gæti þá verið að læra merkingu 

orðs en þá nægir ekki að læra einungis hvernig eigi að skrifa það og bera 

það fram heldur er það þá háð öðrum orðum í kring og tengist stærra 

samhengi setningar eða jafnvel samhengi málsgreinarinnar. Annað dæmi 

um veikt samband er að læra stakar nótur á píanói þar sem það er vel hægt 

að læra eina nótu án þess að þurfa læra aðra. Dæmi um sterkt samband þar 

gæti verið að læra nótur í lagi þar sem hver nóta er háð þeirri nótu sem 

kemur á undan og á eftir.  Ef sambandið er veikt þá er auðvelt að læra 

upplýsingarnar einar og sér á báti án annarra upplýsinga. Hins vegar ef 

sambandið er sterkt þá er hægt að læra þessar stöku upplýsingar en engan 

skilning er hægt að fá nema allar viðeigandi upplýsingar séu einnig til staðar 

í vinnsluminni á sama tíma. Veikt samband upplýsingabúta veldur þannig 

litlu hugrænu álagi á meðan sterkt samband upplýsingabúta veldur mun 

meira hugrænu álagi. Þetta innbyggða samband upplýsingaatriða er kallað 

innbyggt hugrænt álag (e. intrinsic cognitive load) og er þáttur sem er ekki 

hægt að hafa áhrif á með mismunandi framsetningu leiðbeininga heldur er 

þetta fasti í eðli upplýsinganna sem verið er að fjalla um og verður ekki 

komist framhjá (Sweller, 1994; Paas, Renkl og Sweller, 2003).  

Þegar þessar upplýsingar hafa verið sameinaðar í vinnsluminni þá hefur 

orðið til skema sem er síðan geymt í langtímaminni og er ávallt hægt að 

kalla fram aftur í vinnsluminni til þess að vinna áfram með en þá taka þessar 

upplýsingar minna pláss í vinnsluminni. Það er vegna þess að þá er búið að 

sameina nokkur smærri atriði í stærra atriði. Þegar upplýsingar eru 

sameinaðar þá er okkur gert fært um að vinna úr tiltölulega miklu magni af 

upplýsingum í einu (þá eru upplýsingarnar, ef brotnar niður í staka 

upplýsingabúta, mun fleiri heldur en einungis 7+/-2) (Paas, Renkl og Sweller, 

2003). Þetta er kjarni hugræns álags kenningarinnar og svona geta 

nemendur byggt ofan á þekkingu sína og unnið með sífellt meiri upplýsingar 

í vinnsluminni í einu sem ætti að gera þá hæfari í lausnarleit. 

Kenningin um hugrænt álag snýst um samvirkni þess hvernig við vinnum 

úr upplýsingum, framsetningu þeirra, tegund verkefnis og  hvernig innra 

samband upplýsinganna er. Kenningin greinir frá þremur tegundum af 

hugrænu álagi sem eru: innbyggt hugrænt álag, óþarft hugrænt álag og 

þarft hugrænt álag. Ef nám á að geta átt sér stað þá mega þessar þrjár 

tegundir hugræns álags (s.s. innbygt, óþarft og þarft hugrænt álag), sem 

allar leggjast ofan á hvor aðra, ekki verða meiri heldur en vinnsluminni 

einstaklings ræður við (Sweller, Merrienboer og Paas, 1998). Eiginleikar 
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þessarra þriggja tegunda hugræns álags eru ekki nákvæmlega eins því það 

er ekki hægt að minnka innbyggt hugrænt álag eins og hjá hinum nema bara 

með skemum sem þá og þegar eru til staðar. Það sem eftir er til ráðstöfunar 

af vinnsluminni dreifist síðan á óþarft og þarft hugrænt álag. Með góðum 

leiðbeiningum er hægt að minnka óþarft hugrænt álag sem þýðir að þarft 

hugrænt álag hefur meira rými í vinnsluminni. Þarft hugrænt álag styður þá 

meira við uppbyggingu og sjálfvirkni skema og þessi skemu geta síðan 

minnkað innbyggða hugræna álagið sem gerir okkur kleift að auka við 

upplýsingar í vinnsluminni og búa til enn flóknari skemu og þannig bæta 

stöðugt við þekkingu okkar og færni (Paas, Renkl og Sweller, 2003).  

Kenningin um hugrænt álag hefur kollvarpað hugmyndum manna um 

hvernig eigi að útbúa leiðbeiningar og gert vísindamönnum kleift að finna 

hvað það er sem gerir leiðbeiningar áhrifaríkar. Þá er helsta markmiðið að 

reyna minnka óþarft hugrænt álag lesandans og auka þarft hugrænt álag 

sem mest (Kester, Kirschner og Marrienboer, 2005). Samkvæmt 

kenningunni þá er skilvirkasta leiðin til að minnka hugrænt álag að bæta við 

og stækkka núverandi skemu eða búa til ný skemu. Því ættu þeir sem eru 

með fyrri þekkingu að upplyfa minna hugrænt álag og geta unnið úr meiri 

og flóknari upplýsingum heldur en einhver sem er ekki með fyrri þekkingu. 

Einnig ættu þeir sem fá tækifæri til að stunda uppbyggilegt nám og hafa 

fengið tækifæri til að búa sér til skemu að eiga auðveldara með að vinna úr 

nýjum upplýsingum. 

1.7 Fyrri þekking 

Fyrri þekking getur einnig haft áhrif á notkun leiðbeininga því sá sem 

hefur einhverja fyrirfram þekkingu á sviðinu á auðveldara með að lesa og 

skilja flóknar leiðbeiningar. Því er ástæða til þess að halda að þeir sem eru 

með fyrri þekkingu eigi aðveldara með að nota almennar leiðbeiningar og 

meginreglur. Byrjandi sem er án fyrri þekkingar á sviðinu ætti mögulega í 

meiri erfiðleikum með skilning. Notkun leiðbeininga í rauntíma hjá þessum 

tveim hópum gæti því verið mismunandi og áhugavert efni til þess að skoða 

þar sem það hefur ekki verið gert áður.  

Hægt er að líkja áhrifum fyrri þekkingar á nám við að plokka 

kennaratyggjó af vegg. Það getur verið erfitt, pirrandi og oft þreytandi að 

plokka kennaratyggjó af vegg því það virðist alltaf eitthvað smá vera eftir og 

sjaldan næst allt í fyrstu tilraun. Með kennaratyggjó í lófanum er hægt að 

nota það til hjálpar við að plokka kennaratyggjóið af veggnum án þess að 

skilja neitt mikið eftir. Það sama á við um fyrri þekkingu. Ef engin þekking er 

á efninu sem verið er að lesa þá getur verið erfitt að ná utan um þær 
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hugmyndir og þau hugtök sem notuð eru í textanum.  En um leið og einhver 

grunnur er  til að tengja við þá verður lesefnið auðveldara og 

auðskiljanlegra. Það heldur síðan áfram að verða léttara eftir því sem að 

vitneskjan verður meiri (Dochy, 1992). Eins og Glaser og De Corte sögðu: 

 

 Nýtt nám er ákaflega strembið þegar óformleg eða formleg 

 þekking er ekki notuð sem stökkpallur fyrir framtíðar lærdóm. 

 Einnig hefur orðið augljósara að andstætt hefðbundum athugunum 

 á námsframvindu, þá er mæling fyrri þekkingar ekki einungis 

 nákvæmari skýringarþáttur náms, heldur veitir einnig hagnýtan 

 grunn til að búa til leiðbeiningar...vel skipulagður og þéttur 

 þekkingargrunnur gerir fólki þannig kleift að gera ályktanir og að 

 skilja hugtök og meginreglur (sjá í Dochy, 1992, bls 1). 

 

Ástæðan gæti mögulega verið sú að sá sem hefur fyrri þekkingu á sviðinu 

getur tengt upplýsingarnar sem koma fram í leiðbeiningunum við gömul 

skemu í langtímaminni sem auðveldar honum skilning og gerir honum kleift 

að ljúka verkefninu fyrr og án jafn mikils hugræns álags (Chi, Glass og Rees, 

1982; Sweller, 1994; Pass, Renkl og Sweller, 2003). Samkvæmt Mayer 

(2005) er engin miðstöð í vinnsluminninu sem flokkar nýjar upplýsingar 

heldur fara allar nýjar upplýsingar inn í vinnsluminnið þar sem þær tengjast 

síðan eftir því hversu vel þær passa hvor við aðra út frá sameiginlegum 

eiginleikum upplýsinganna. Þetta veldur töluverðu hugrænu álagi.  Þeir sem 

hafa enga fyrri þekkingu og engin skemu til að tengja nýja efnið við þurfa 

þar með að byrja á því að búa til skemu út frá leiðbeiningunum og fylla þau 

af gagnlegum upplýsingum (LeFevre, 1987). Til að byrja með standa þeir þar 

af leiðandi verr að vígi og nálgast efnið á annan hátt. Það gæti valdið því að 

fólk með mismunandi þekkingarstig nota leiðbeiningarnar öðruvísi. 

1.7.1 Stig fyrri þekkingar 

Hægt er að skipta fyrri þekkingu í nokkur mismunandi þekkingarstig 

samkvæmt Hailikari, Nevgi, Lindblom-Ylanne (2007). Á neðsta stigi getur 

fyrri þekking verið annaðhvort staðreyndaþekking eða aðferðaþekking. 

Staðreyndarþekking er þekking á staðreyndum (e. facts) og merkingum (e. 

meanings) en mynda ekki merkingarbæra heildarmynd í huganum. Þeir sem 

hafa einungis staðreyndaþekkingu geta ekki beitt þekkingunni né tengt 

hana við nein önnur skemu. Aðferðaþekking einkennist hins vegar af því að 

tengja þekkingu og skilja tengslin á milli hugtaka. Þetta er til dæmis 

þekkingin sem notuð er í lausnarleit. Hægt er að skipta fyrri þekkingu niður í 
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fjóra hluta ef staðreyndaþekkingu og aðferðaþekkingu eru hvorri um sig 

skipt niður í tvo undirflokka: 

(1) Þekking staðreynda (e. knowledge of facts) sem einkennist af að 

 kannast við og muna eftir hlutum og geta talið og rifjað þá upp.  

(2) Merkingarþekking (e. knowledge of meaning) sem einkennist af getu 

 til að skilgreina, endurskapa og skilja merkingu hugtaka.  

(3) Sameinuð þekking (e. integration of knowledge) sem einkennist af því 

 að skilja hugtök og tengsl þeirra á milli ásamt því að  geta flokkað 

 þau og borið saman.  

(4) Beiting þekkingar (e. application of knowledge) sem einkennist af 

 beitingu þekkingar í lausnarleit og sköpun ásamt framleiðslu og 

 hagnýtingu þekkingar.  

Þessi skipting er í raun ekki mjög frábrugðin flokkunarkerfi Blooms 

(1956) um markmið kennslu þar sem meginmarkmiðið er rökhugsun og 

sköpunarhæfileikar en til að ná því stigi þurfa nemendur fyrst að fara í 

gegnum öll fyrri stigin sem voru að: (1) muna, (2) skilja, (3) setja merkingu, 

(4) læra að beita og (5) læra að greina efnið. Eins og hjá Bloom þá þarf að 

hafa vissan grunn til að geta beitt rökhugsun og sköpunargáfu og það er 

þessi grunnur sem góðar leiðbeiningar veita. En til að hægt sé að byggja 

sterkan grunn á skömmum tíma þá þarf að finna jafnvægi milli 

aðferðaleiðbeininga og meginreglna miðað við þekkingarástand lesandans. 

1.7.2 Rannsóknir á sérfræðingum og nýliðum 

Ef rannsóknir á sérfræðingum eru skoðaðar þá er ástæða til þess að 

halda að mismunandi stig þekkingar hefur áhrif á það hvernig og hvaða 

leiðbeiningar eru nýttar. Þær sýna einnig að stig fyrri þekking hefur áhrif á 

lausnarleitaraðferð og tímalengd í verkefni.  

Rannsóknir sem bera saman sérfræðinga og nýliða sýna að það er tvennt 

sem greinir þessa tvo hópa einna helst að: (1) Í fyrsta lagi þá eru 

sérfræðingar fjórfalt fljótari að finna lausnir heldur en nýliðar (Larkin, 1981). 

Það er talið vera vegna þess að með því að kalla fram eina formúlu úr 

langtímaminni þá fylgja aðrar því þeir kippa nokkrar formúlur saman eftir 

meginreglum. (2) Í öðru lagi þá gera nýliðar þrefalt fleiri mistök heldur en 

sérfræðingar. Þetta er talið stafa af því að sérfræðingar hafa skýrara 

hugrænt módel af verkefninu í huga sér heldur en nýliðar. Þetta veldur því 

að nýliðar annaðhvort draga engar ályktanir eða ná ekki að draga réttar 

ályktanir um þær meginreglur sem stjórnar kerfinu  (Chi, Glass og Rees, 

1982).  
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Egan og Schwartz (1979) rannsökuðu kippi á flóknu þekkingarstigi með 

því að bera saman nýliða við sérfræðinga í rafrásum. Niðurstaða rannsóknar 

þeirra var sú að á meðan sérfræðingar tengdu hluti í kippi eftir virkni þeirra 

þá tengdu nýliðar hluti rafkerfisins saman eftir því hversu nálægt saman 

þeir voru í rými. Þessi munur þar sem sérfræðingar kippa hluti saman eftir 

virkni á meðan nýliðar kippa hluti saman eftir uppbyggingu hefur verið 

fundin í öðrum rannsóknir líka (Akin, 1980; Chiesi, Spilich og Voss, 1979). 

Þetta gæti bent til þess að mögulega ná þeir sem eru með fyrri þekkingu að 

nýta sér meginreglur í leiðbeiningum betur heldur en þeir sem eru ekki með 

neina fyrri þekkingu. 

Svo virðist sem fyrri þekking á sviði hafi áhrif á flokkun nýrra upplýsinga, 

skilning á efninu og val á lausnarleitaraðferð. Þetta virðist vera vegna þess 

að þeir sem hafa fyrri þekkingu eru með skemu sem hjálpa þeim að 

meðtaka nýja þekkingu og nýta hana við lausnarleit. Fyrri þekking skiptir 

máli í lesskilningi, útreikningi og getu einstaklings til að hugsa „djúpt“ um 

það efni sem hann er að eiga við. Fyrri þekking hjálpar líka til við að velja út 

úr textanum þær staðreyndir sem skipta máli í vandamálalausn og eyða 

minna púðri í þær sem skipta minna máli. Þeir sem eru með minni þekkingu 

taka hins vegar öllum textanum bókstaflega og eyða mikilli hugrænni orku í 

að meðtaka upplýsingar sem skipta minna máli. Þeir sem eru með minni 

þekkingu virðast einnig einbeita sér meira að yfirborðskenndum 

staðreyndum fremur heldur en undirliggjandi meginreglum vandamála (Chi 

og félagar, 1982). 

1.8 Áhrif þess að gera samantekt fyrir verkefni 

Rannsóknir á áhrifum samantektar á nám hafa sýnt að það ýtir undir 

námsárangur nemenda almennt (Bretzing og Kulhavy, 1979). Samantektir 

hjálpa nemendum að átta sig á efninu, öðlast betri heildarsýn og fá tækifæri 

til þess að draga saman það sem mestu máli skiptir (Dunlosky, Katherine, 

Rawson, Marsh, Nathen og Willingham, 2012). Slíkt krefst þess að nemandi 

sé virkur og stundi uppbyggilegt nám (Chi, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að ef 

nemendur gera samantektir af viðfangsefninu með sínum eigin orðum þá 

ýtir það undir námsgetu þeirra og geri þá færari í lausnarleit (Chi o.fl., 

1994). Með því að gera  samantektir fyrir verkefni fá nemendur tækifæri til 

þess að hefjast handa við verkefni með tilbúin skemu. Samkvæmt 

kenningunni um hugrænt álag eiga nemendur að geta einbeitt sér betur að 

verkefninu og heildarmyndinni fremur en að tengja saman 

staðreyndaupplýsingar á meðan verkefninu stendur ef þeir hafa gert 

samantektir áður (Sweller, 1994). Ástæðan er sú að þeir eru þá búnir að fá 
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tækifæri til þess að útbúa skemu áður en þeir byrja í verkefninu og þurfa 

þar með ekki að gera það í verkefninu sjálfu. Pirolli og Renkl (1994) 

rannsökuðu áhrif uppbyggilegs náms (að gera samantekt) og komust að því 

að minnkandi afrakstur (e. diminishing returns) er af því að gera 

samantektar. Eftir því sem nemendur reyna að útskýra efnið fyrir sjálfum 

sér meira og lengur þeim mun minna græða þeir á hverri mínútu. 

Vel er þekkt að staðreyndaleiðbeiningar valda meira hugrænu álagi 

heldur en aðferðaleiðbeiningar (Kester, Kirschner og Marrienboer, 2005). 

Það gæti þannig verið hægt að minnka hugrænt álag fólks við úrlausn 

verkefna með hjálp leiðbeininga. Það væri hægt að gera með því að láta fólk 

fá staðreyndaupplýsingar áður en byrjað er á verkefninu. Það er vegna þess 

að staðreyndaupplýsingar innihalda meira af upplýsingum sem þarf að 

tengja saman heldur en aðferðaupplýsingar. Með því að búa til skemu úr 

staðreyndaupplýsingum áður en tekist er á við verkefnið þá er hins vegar 

hægt að nýta tímann í verkefninu sjálfu til að gera skemun sjálfvirkari 

(Kester, Kirschner og Marrienboer, 2005).  

Kester og félagar (2005) rannsökuðu þetta með því að skoða hvernig 

nemendur í tíunda bekk nýttu sér annaðhvort aðferðaleiðbeiningar eða 

staðreyndaleiðbeiningar við lausn verkefna. Þeir skiptu nemendum í þrjá 

hópa þar sem einn hópurinn fékk leiðbeiningarnar áður en hafist var handa, 

annar hópurinn fékk leiðbeiningarnar á meðan og þriðji hópurinn fékk 

leiðbeiningarnar bæði áður en þeir byrjuðu á verkefninu og á meðan 

verkefninu stóð. Verkefnið var að laga bilaða rafrás með því að bæði lýsa og 

greina hvert vandamálið væri og koma með mögulega lausn hvernig hægt 

væri að laga hana. Þeir báðu síðan nemendur um að skrá niður hugrænt 

álag eftir verkefnin og nemendur voru látnir taka próf eftir verkefnin. Þeir 

komust að því að þeir nemendur sem fengu staðreyndaleiðbeiningar áður 

en þeir hófust handa stóðu sig betur heldur en þeir sem fengu 

staðreyndaleiðbeiningar á meðan að verkefninu stóð. Þeir komust einnig að 

því að nemendur tilkynntu minna hugrænt álag ef þeir lásu ekki 

staðreyndaleiðbeiningar og aðferðaleiðbeiningar saman, hvort sem það var 

fyrir verkefnið eða í verkefiniu. 

Það er vel vitað að fyrri þekking er sá þáttur sem skiptir einna helst máli 

þegar það kemur að því að læra eitthvað og skilja (Gog, Paas, Tricot og 

Mariné, 2009; Kalyuga, 2007; Kalyuga, 2013). Sú ályktun þá að samantekt 

fyrir verkefni jafngildi fyrri þekkingu á sviðinu hljómar upphaflega ekkert svo 

vitlaust en þegar nánar er að gáð kemur annað í ljós. 

Chi og félagar (1982) vildu athuga þetta nánar og báðu því prófessora, 

doktorsnema, framhaldsnema og grunnnema í eðlisfræði að gera 
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samantekt á kafla í eðlisfræðibók sem fjallaði um lögmál Newtons. Þegar 

samantektirnar voru bornar saman kom í ljós að eftir því sem einstaklingur 

var með meiri fyrirfram þekkingu á sviðinu þeim mun skýrari var skilningur 

þeirra á lögmálunum þó að allir hefðu lært þau áður og væru með bókina 

fyrir framan sig. Svo þrátt fyrir kennslu og þrátt fyrir að vera með bókina 

fyrir framan sig þá virtust nemendur sem höfðu lokið grunnnámi í eðlisfræði 

samt ekki ná að skilja efnið jafn vel og þeir sem höfðu meiri þekkingu á 

sviðinu. Þetta bendir til þess að til þess að til þess að gera flókin texta 

merkingarbæran þá þarf að vera hægt að tengja hann við fyrri þekkingu.  

1.9 Hugbrú 

Hugbrú, kenning Ausubel (1960; 1962), segir að með því að veita 

kynningu á efninu með viðeigandi yfirflokkum og undirflokkum áður en 

tekist er á við verkefni geti fólk búið sér til það sem hann kallar hugbrú (e. 

advanced organizer), sem veitir fyrirfram hugmynd um hvernig eigi að 

flokka upplýsingar. Þessi hugbrú auðveldar flokkun upplýsinga og getur 

þannig ýtt undir nám og getu til endurheimta síðar meir (Corkhill, 1992). 

Hugmyndin er sú að hugbrúin veiti nemendunum einhverja hugmynd um 

hvað sé mikilvægt að leggja áherslu á í lærdómnum og hvaða tengingar 

skipta mestu máli. Hugmyndin um hugbrú byggist á kenningu Piaget um 

skemu, samlögun (e. assimilation) og aðhæfingu (e. accomodation) sem 

segir að fólk lærir, man og flokkar upplýsingar í stigveldi (e. hierarchy) 

(Ausubel, Robbins og Blake, 1957). 

Samkvæmt Ausubel (1960; 1968) gerum við nýjar upplýsingar 

merkingarbærar með því að tengja þær fyrri þekkingu. Mikilvægt er að gera 

nám merkingarbært fyrir einstaklingnum því það hjálpar honum síðar meir 

með uppbyggingu, skipulagningu og endurheimt skemanna. Ausubel talaði 

oftast um þetta í samhengi við að tengja nýju þekkingunu við fyrri þekkingu 

á viðeigandi sviði en svo þarf ekki endilega að vera. Merkingarbært nám 

getur einnig átt sér stað ef fyrri þekking er tengd við þekkingu utan 

viðeigandi sviðs en þá gerist það bara ekki jafn hratt. Ausubel gaf bæði 

fræðilegar og megindlegar stoðir fyrir hugmynd sinni en hann fékk samt 

aldrei sterk áhrif (e. effect) í rannsóknum sínum á hugbrú (Mayer, 1979).  

Mayer og Bromage (1980) hafa síðan reynt að fínpússa hugmynd 

Ausubel með því að skilgreina hugbrú sem „áreiti sem er kynnt áður en nám 

á sér stað og inniheldur rökrétt flokkunarkerfi nýrra upplýsingar til að 

sameina þær í eina heild“ (bls. 211). Þetta veitir fólki rökrétt flokkunarkerfi 

til að geyma upplýsingar í minni og ætti þannig að auðvelda endurheimt 

síðar meir (Elsa Eiríksdóttir, 2011). Dæmi um slíkt væri að gera samantekt á 
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öllum helstu flokkum viðfangsefnisins áður en hafist er handa í verkefninu 

sjálfu. 

Mayer (1975) bendir á að hugbrú sé gagnleg því hún veiti 

bakgrunnsupplýsingar (t.d. meginreglur) á efsta stigi stigveldisins sem 

auðveldi þar með samlögun eldri skemu við nýjar aðstæður. Það hjálpar 

lesandanum einnig að skilja betur nýjar upplýsingar með því að veita honum 

yfirlit  og innsýn inn í efnið áður en hann tekst á við það. Mayer (1981) sýndi 

að ef þátttakendur hafa enga fyrri þekkingu þá virðist tækifæri til að fá að 

skoða meginreglur áður en tekist er á við verkefnið hafa sérstaklega mikil 

áhrif á frammistöðu þeirra. 

Mayer (1981) talar um að merkingarbært nám (samlögun við skema) eigi 

sér stað í fyrsta lagi þegar  viðkomandi veitir nýjum upplýsingum eftirtekt og 

áreitið fer í vinnsluminni, í öðru lagi þegar viðkomandi hefur viðeigandi 

orðaforða í langtímaminni til samlögunar við nýju upplýsingarnar og í þriðja 

lagi þegar viðkomandi þarf að virkja þennan orðaforða í huga sér því hann 

er forsenda þess að að hægt sé að tengja nýju upplýsingarnar og geyma þær 

í langtímaminni. Til að byrja með þarf nemandinn því fyrst að veita áreitinu 

eftirtekt svo það komist inn í vinnsluminni. Því næst þarf hann að leita í 

langtímaminni eftir hugmyndum sem tengjast nýja áreitinu, þær eru síðan 

færðar yfir í vinnsluminni þar sem nýju upplýsingarnar eru settar í samhengi 

út frá fyrri hugmyndum til að merkingarbært nám geti átt sér stað. Mayer 

(1981) sýndi að ef þátttakendur sem voru byrjendur gerðu samantekt um 

viðfangsefni með sínum eigin orðum þá lærðu þeir betur. 

Langan-Fox, Platania-Phung og Waycott (2006) hafa lagt til að helsti 

munur á sérfræðingi og byrjanda sé munur á skemum þeirra, þar sem 

sérfræðingar eru með öflug skemu af sviðinu í huga sér miðaða við aðra 

sem hafa minni þekkingu á sviðinu. Ef svo er þá ætti hugrbrú að hjálpa 

byrjendum að búa til sín eigin skemu sem gæti síðan hjálpað þeim að lesa 

og skilja leiðbeiningar betur (Elsa Eiríksdóttir, 2011). 

1.10 Rannsókn Elsu Eiríksdóttur 

Elsa Eiríksdóttir (2011) skrifaði Doktorsritgerð um hvenær meginreglur eru 

gagnlegar og hvenær ekki. Hún útbjó tvær tilraunir þar sem sú fyrri sýndi 

fram á áhrif tímasetninga. Þar athugaði hún hvort tímasetning á 

meginreglur hefðu mismunandi áhrif eftir því hvort þær voru lærðar á 

undan, á meðan, eða eftir verkefnið. Hún komst að því að tímasetning hafði 

ekki áhrif á staðreyndaþekkingu né aðferðaþekkingu sem styður ekki 

hugbrú hugmynd Ausubel. Hún athugaði síðan einnig áhrif þess að gera 

samantekt á meginreglunum fyrir verkefni og komst að því að það er ekki 
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jafn gagnlegt til þess að leysa verkefni og ætla mætti. Hins vegar þá komu 

þeir sem gerðu samantekt betur út á þekkingarprófi heldur en hinir sem 

gerðu ekki samantekt á meginreglunum með sínum eigin orðum heldur lásu 

bara stuttlega yfir þær. Samantekt á meginreglum virðist því auka 

staðreyndaþekkingu hjá fólki en ekki aðferðaþekkingu þeirra.  

Þessi rannsókn er byggð út frá seinni tilraun Elsu Eiríksdóttur (2011) þar 

sem hún athugaði áhrif þess að gera samantekt á meginreglum fyrir 

verkefni og áhrif nákvæmni leiðbeininga á notkun mismunandi tegunda 

leiðbeininga, hugrænt álag og niðurstöður þekkingarprófa. Hún skipti 

þátttakendum fyrst niður í fjóra hópa. Fyrsti hópurinn gerði samantekt og 

fékk almennar leiðbeiningar. Annar hópurinn gerði samantekt og fékk síðan 

nákvæmar leiðbeiningar. Þriðji hópurinn fékk ekki að gera samantekt og 

fékk almennar leiðbeiningar. Fjórði hópurinn fékk heldur ekki að gera 

samantekt og fékk nákvæmar leiðbeiningar. Niðurstöður hennar voru að 

eftir því sem leiðbeiningarnar voru almennari þá jókst bæði aðferðaþekking 

og staðreyndaþekking þátttakanda. Hún komst einnig að því að almennar 

leiðbeiningar ýttu undir notkun á meginreglum í lausnarleit en þau áhrif 

minnkuðu ef þátttakendur gerðu samantekt. Hópurinn sem fékk ekki að 

gera samantekt og fékk almennar leiðbeiningar notaði meginreglurnar mun 

meira í lausnarleit heldur en hinir hóparnir. Elsa komst að því að það eru 

samvirknihrif á milli þess að gera samantekt og nákvæmni leiðbeininga á 

hugrænt álag. Þátttakendur sem fengu að gera samantekt og fengu 

almennar leiðbeiningar tilkynntu minna hugrænt álag heldur en þeir sem 

gerðu samantekt og fengu nákvæmar leiðbeiningar. Þessar niðurstöður 

voru akkurat öfugar hjá hópunum sem fengu ekki að gera samantektir þar 

sem almenni hópurinn þar tilkynnti meira hugrænt álag. Þessar niðurstöður 

hjá Elsu Eiríksdóttur gefa vísbendingar hvenær meginreglur eru hjálplegar í 

leiðbeiningum. Enn eru þó þættir sem eru ókannaðir og er vert að athuga. 

Þessi ritgerð er byggð út frá ógreindum gögnum tilraunar tvö í 

doktórsverkefni Elsu Eiríksdótturs (2011) þar sem lögð verður áhersla á að 

athuga áhrif fyrri þekkingar og samantektar á frjálsa notkun mismunandi 

tegundir leiðbeininga í lausnarleit. Það verður einnig skoðað áhrif fyrri 

þekkingar og samantektar á tímalengd í verkefni og að lokum verður 

athugað með áhrif fyrri þekkingar á hugrænt álag í lausnarleit með tilliti til 

nákvæmni leiðbeininga. 
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1.11 Tilgátur 

Eins og hefur komið fram þá er leiðbeiningum yfirleitt skipt í 

staðreyndaleiðbeiningar eða aðferðaleiðbeiningar. Aðferðaleiðbeiningar 

hjálpar fólki að ljúka við verkefnið en á hinn bóginn geta 

staðreyndaleiðbeiningar (t.d. meginreglur) hjálpað fólki að búa til hugrænt 

módel af kerfinu sem ætti að hjálpa þeim að leysa ýmis verkefni. Hættan þá 

er hins vegar að það valdi of miklu hugrænu álagi þar sem lesandinn þarf að 

tengja upplýsingabúta í vinnsluminni til að búa til skemu. Aukið hugrænt 

álag getur síðan haft áhrif á getu til að leysa verkefnið. Þess vegna þarf að 

vera viðeigandi jafnvægi á milli aðferðaleiðbeiningar og 

staðreyndaleiðbeininga miðað við markhópinn. Ef leiðbeiningar eru of 

nákvæmar þá gæti það heftað getu þeirra sem eru með fyrir þekkingu í 

lausnarleit en ef þær eru of almennar þá gæti það bitnað á getu þeirra sem 

eru ekki með næga fyrri þekkingu. Því mætti búast við að einstaklingar með 

fyrri þekkingu á sviðinu ættu auðveldara með að nýta sér almennar 

leiðbeiningar á meðan einhver sem er ekki með neina fyrri þekkingu myndi 

ábyggilega græða meira á nákvæmum leiðbeiningum. 

 Módel eins og hugbrú gefur til kynna að það sé hægt að hjálpa fólki að 

lesa og skilja leiðbeiningar ef fólk fær tækifæri til þess að búa til skemu úr 

staðreyndaupplýsingum áður en það hefst handa við að leysa verkefni. Það 

er til dæmis gert með því að gera samantekt áður en hafist er handa í 

verkefni. Samkvæmt kenningunni um hugbrú þá ættu þeir sem fengu að 

gera samantekt að eiga auðveldara að viðhalda heildarmynd af verkefninu 

og geta þar með verið betur áttaðir í verkefninu heldur en þeir sem fengu 

ekki að gere samantekt. Þeir ættu einnig að eiga auðveldara með að flokka 

nýjar upplýsingar og ættu þar með að geta höndlað meira hugrænt álag 

áður en það fer að hafa áhrif á frammistöðu þeirra. Þar sem meginreglur í 

leiðbeiningum geta aukið hugrænt álag þá ættu þeir sem eru ekki með 

neina fyrri þekkingu og fengu ekki að gera samantekt að vera ólíklegri til 

þess að vilja nýta sér meginreglurnar ef þeir fá að velja á milli. Ef þeir velja 

að skoða meginreglurnar þá ættu þeir samkvæmt fræðunum að tilkynna 

meira hugrænt álag. Það er vegna þess að þeir þurfa þá að byrja á því að 

útbúa þekkingarskemu útúr upplýsingunum áður en þeir geta farið að vinna 

í lausnarleit með skilvirkum aðferðum.  

Þessi meistararitgerð verður rannsóknarskýrsla þar sem unnið verður 

uppúr gögnum tilraunar tvö í doktorsverkefni Elsu Eiríksdóttur (2011) sem 

hafa enn ekki verið greind. Fyrir utan fræðilegt gildi hefur verkefnið einnig 

hagnýtt gildi, bæði á almennum markaði og í skólakerfinu þar sem það segir 

til um mismunandi skilvirkni ólíkra leiðbeininga í mismunandi aðstæðum 
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miðað við fyrri þekkingarstig markhópsins. Fyrir utan notkun leiðbeininga 

verður einnig athugað áhrif fyrri þekkingu og samantektar á hugrænt álag 

og tímalengd í verkefni. Niðurstöður ættu að veita innsýn inn í hvaða 

tegund leiðbeiningar hentar mismunandi markhópum með mismunandi 

fyrirfram þekkingu á sviðinu. 

Tilgáturnar voru sjö og þær snérust annaðhvort um áhrif fyrri þekkingar 

eða um áhrif samantektar í lausnarleit með aðstoð mismunandi tegunda 

leiðbeininga ef frjáls aðgangur var að leiðbeiningunum. Tilgáturnar voru: að 

þeir sem höfðu fyrri þekkingu myndu nýta sér meginreglurnar meira (tilgáta 

1) og aðferðaleiðbeiningarnar minna (tilgáta 2), ljúka verkefninu fyrr (tilgáta 

3) og tilkynna minna hugrænt álag (tilgáta 4). Tilgáturnar sem snérust um 

samantekt voru allar í sömu átt og tilgáturnar um fyrri þekkingu. Tilgáturnar 

voru að þeir sem gerðu samantekt myndu vera líklegri til að nýta sér 

meginreglurnar (tilgáta 5) og ólíklegri til að nýta sér aðferðaleiðbeiningarnar 

(tilgáta 6) og ljúka verkefninu fyrr (tilgáta 7).  

Tilgáturnar voru í þessa átt þar sem samkvæmt fræðunum þá eru þeir 

sem eru með meiri þekkingu á einhverju tilteknu sviði taldir líklegri til að 

flokka nýjar upplýsingar eftir undirliggjandi meginreglum á meðan þeir sem 

eru með minni þekkingu eru líklegri til að flokka nýjar upplýsingar eftir því 

hvar í kerfinu það á við. Samkvæmt kenningu Swellers ættu þeir sem eru 

með fleiri og stærri skemu (s.s. þeir sem eru með meiri fyrri þekkingu á 

sviðinu) að eiga auðveldara með að meðtaka nýjar upplýsingar og þar með 

tilkynna minna hugrænt álag. Það sama á við um hugbrú kenningu Ausubel 

þar sem að þá ætti að vera búið að útbúa skemu út frá meginreglunum sem 

hægt er síðan að nota í lausnarleitinni sjálfri. 
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2 Aðferð 

Gögnin sem voru notuð í rannsókninni voru ógreind gögn úr 

doktorsverkefni Elsu Eiríksdótturs 2011 og þessi aðferðarkafli þar af leiðandi 

byggður út frá aðferðarkafla í doktorsritgerð hennar þar sem hægt er að sjá 

nánari útlistun á aðferð. 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru nemendur við Georgia Institute of Technology. Alls voru 

96 þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni (M =20,5, sf =2,6, 

aldursspönn 18-34) og þar af voru 48 karlar (49%). Þátttakendum var skipt 

handahófskennt niður í fjóra tilraunahópa með svo það voru 24 

þátttakendur í hverjum hóp.  

2.2 Rannsóknarsnið 

Tilraun Elsu var byggð á millihópasnið (e. between-subject design) með 

tveimur frumbreytum sem hvor um sig tók tvö gildi. Annars vegar var skipt 

niður í hópa eftir nákvæmni leiðbeininga og hins vegar eftir því hvort þeir 

fengu að gera samantekt fyrir verkefnið eður ei.  

Nákvæmni aðferðaleiðbeininganna segir til um hversu nákvæm skrefin í 

leiðbeiningunum voru í æfingarverkefninu. Það skiptist í annaðhvort 

nákvæmar aðferðaleiðbeiningar eða almennar aðferðaleiðbeiningar þar 

sem helmingurinn fékk nákvæmar aðferðaleiðbeiningar og hinn 

helmingurinn almennar aðferðaleiðbeiningar. 

Helmingur þátttakendur var beðinn um að gera samantekt á 

meginreglunum áður en þeir hófu æfingarverkefnin og helmingurinn fékk 

fékk aðeins aðgang að meginreglunum á meðan æfingarverkefnum stóð. 

Þeir þátttakendur sem höfðu búið til samantektir áður en þeir hófu 

æfingarverkefnin höfðu aðgang að meginreglunum á meðan verkefnunum 

stóð eins og hinir en þeir fengu ekki aðgang að samantektunum sem þeir 

skrifuðu um meginreglurnar fyrir verkefnið.  

Fjórir hópar voru því alls í tilrauninni. Samantekt-almenni hópurinn voru 

beðnir um að gera samantekt af meginreglunum fyrir æfingarverkefnin og 

fengu síðan almennar aðferðaleiðbeiningar á meðan æfingunni stóð yfir.  

Samantekt-nákvæmi hópurinn gerði einnig samantekt á meginreglunum en 

fékk nákvæmar aðferðaleiðbeiningar á meðan æfingunni stóð yfir. Nota-á 

meðan-almenni hópurinn fékk einungis að nota meginreglurnar og 

almennar aðferðaleiðbeiningar á meðan æfingarverkefnunum stóð yfir. 
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Nota-á meðan- nákvæmi hópurinn fékk einnig einungis að nota 

meginreglurnar og nákvæmar aðferðaleiðbeiningar á meðan 

æfingarverkefnunum stóð yfir. 

Markmið úrvinnslu í þessari meistaraverkefnisrannsókn er að athuga 

áhrif fyrri þekkingar, samantektar og nákvæmni aðferðaleiðbeininga á 

notkun aðferðaleiðbeininga og meginreglna, tilkynnt hugrænt álag og 

tímalengd í verkefnum. Frumbreyturnar eru þar með þrjár: (1) fyrri þekking 

og (2) samantekt áður en hafist er handa í verkefni og (2) nákvæmni 

aðferðaleiðbeininga. Upphaflega í rannsókn Elsu Eiríksdótturs voru 

frumbreyturnar tvær: samantekt og nákvæmni leiðbeininga en hún 

athugaði samt einnig fyrri þekkingu þátttakanda en skoðaði ekki áhrif þess 

nema að litlu leyti. Hér verður fyrri þekking notuð sem frumbreyta til að 

athuga áhrif hennar á fylgibreyturnar. 

Fylgibreyturnar í rannsókninni voru sex: hvernig þátttakendur notuðu 

leiðbeiningarnar á meðan þeir unnu verkefnin, s.s. hversu mikinn tíma þeir 

notuðu til að skoða (1) aðferðaleiðbeiningarnar og (2) meginreglurnar eða 

hvort þeir (3) hunsuðu alveg aðferðaleiðbeiningarnar eða (4) hunsuðu alveg 

meginreglurnar í verkefninunum. (5) Fimmta fylgibreytan var tímalengd 

þátttakanda í verkefni og (6) síðasta fylgibreytan var hversu mikið hugrænt 

álag þátttakendur tilkynntu. 

2.3 Áreiti og mælitæki 

Verkefni tilraunarinnar fór að mestu leyti fram í tölvu þar sem þátttakendur 

fengust við straumrásarhermi á einum skjá og lásu leiðbeiningar á öðrum. 

Allar mælingar úr verkefnunum sjálfum voru gerðar í tölvunum ásamt 

NASA-TLX hugræns álags listanum og erfiðleikastigs mælingunum. 

2.3.1 Hermirinn 

Þátttakendur lærðu að greina vandamál í straumrás og gera við hana í tölvu 

straumrásarhermi sem nefnist Simutech Troubleshooting Electrical Circuits. 

Í herminum er sýnd straumrás sem samanstendur af tveimur ljósaperum, 

einu bræðivari (e. Fuse), þremur „Á“tökkum, þremur „AF“ tökkum og einum 

segulliða (e. Relay). Þegar ýtt var á „Á“ og „AF“ takkana þá kviknaði og 

slökknaði á ljósunum í herminum. Til hliðar var síðan rafmagnstafla (e. 

breaker panel) sem hægt var að nota til að loka á straumrásinni (sjá mynd 

1).  
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Mynd 1. Skjámynd af straumrásarherminum þar sem kveikt er á ljósunum. Tekið úr 
The role of principles in instruction for procedural tasks: timing of use, 
method of study, and procedural instruction specificity (Elsa Eiríksdóttir, 
2011).  

Efst á skjánum var hægt að fylgjast með tímanum og kostnaðinum sem 

fór í viðgerðirnar ásamt þeim tækjum og tólum sem voru í boði til notkunar. 

Einnig var mælir sem sýndi spennu og viðnám. Þátttakendur gátu notað 

skrúfjárn til að losa eða herða víra og skiptilykill var notaður til að skipta um 

hluti. Ef straumrásin virkaði eins og til stóð þá fór straumur um segulliðann 

(R1) þegar ýtt var á einn af „Á“ tökkunum (PB1, PB2 og PB3). Þegar 

straumrásin var lokuð þá fór rafmagn um segulliðan og hélt hann rásinni 

lokaðri með tilgerðum segulliðarofa (R1:1-3) og olli því að hann hélst 

lokaður meðan straumur fór um segulliðann. Hinn segulliðarofinn (R1:8-6) 

hélt stöðugum straum í ljósaperurunum tveimur (LT1 og LT2) og þær lýstu, 

þótt „Á“ tökkunum var sleppt. Þegar ýtt var á „AF“ takkana (PB4, PB5 og 

PB6) þá hætti rafmagn að fara um segulliða og tilgerðan rofa sem hélt 

rásinni lokaðri opnuðist og þá hættir rafmagn að fara í ljósaperurnar tvær 

og þær þar af leiðandi slökknuðu. Þær héldust slökktar þótt „AF“ takkanum 

væri sleppt því þá kemst ekkert rafmagn í ljósaperurnar þar sem að 

tilgerður rofi í segulliðanum er núna opinn (Sjá mynd 2). 
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Mynd 2. Rafteikning og tengiteikning fyrir straumrásina þar sem rafteikningin sýnir 
virkni straumrásarinnar á meðan tengiteikningin sýnir raunverulegu 
víratengingarnar sem notaðar voru. Tekið úr The role of principles in 
instruction for procedural tasks: timing of use, method of study, and 
procedural instruction specificity (Elsa Eiríksdóttir, 2011). 

2.3.2 Verkefni 

Verkefni hvers þátttakanda var að laga eina bilun í straumrásinni. Bilunin 

gat verið af tvennum toga. Annars vegar gat hún verið rofnun í 

straumrásinni (straumrás er opin (e. open circuit)) þar sem straumurinn 

komst ekki áfram og hins vegar skammhlaup sem gerist þegar tveir 

einangraðir hlutir snertast (e. short in the circuit). Í öllum tilvikum þá var 

ástæða bilunarinnar út af annaðhvort gölluðum vírum eða biluðum hlutum 

innan straumrásarinniar sem þurfti að skipta út til þess að laga. Það voru sjö 

mismunandi tegundir bilana í verkefnunum þar sem fjórar voru út af rofnun 

í straumrás og þrár vegna skammhlaups. 

2.3.3 Leiðbeiningakerfi 

Verkefni þátttakanda var að laga bilun og leystu þeir þrjú æfingaverkefni 

með aðstoð bæði aðferðaleiðbeininga og meginreglna. Aðferða 
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leiðbeiningarnar í verkefninu voru annaðhvort almennar eða nákvæmar. 

Nákvæmu leiðbeiningarnar lýstu nákvæmlega skref fyrir skref hvað ætti að 

gera næst til þess að leysa verkefnið á meðan almennu leiðbeiningar lýstu 

þessum skrefum í grófum dráttum. Meginreglurnar lýstu hvernig kerfið 

virkaði, reglum og almennu aðferðum. Leiðbeiningarnar voru aðgengilegar á 

annarri tölvu og þurftu þátttakendur að velja sérstaklega þann hluta 

leiðbeininganna sem þeir vildu skoða og halda niðri músarhnappinum til að 

sjá leiðbeiningarnar. Ef músarhnappinum var sleppt birtist valmynd 

leiðbeininganna. Þar sem þátttakendur gátu ekki bæði skoðað leiðbeiningar 

og unnið verkefnið á sama tíma var hægt að mæla nákvæmlega hvenær og 

hvaða hluta leiðbeininganna þátttakendur voru að skoða á meðan þeir 

leystu verkefnið. Tíminn sem þátttakendur vörðu í að skoða leiðbeiningar 

var einnig mældur í fimm sekúndna tímaeiningum. 

2.3.4 Hugrænt álag 

Hugrænt álag var mælt með NASA-TLX spurningarlistanum (Rubio, Diaz, 

Martin og Puente, 2004). Á þeim lista gefst þátttakendum tækifæri til að 

mæla eigið hugrænt álag út frá sex mismunandi þáttum: Andlegt álag (e. 

mental demand), líkamlegt álag (e. Physical demand),  tímabundið álag (e. 

Temporal demand), velgengni (e. success at task), erfiðleikar í framvindu (e. 

difficulty of obtaining that level of success) og óþreyju (e. frustration). Allir 

sex þættirnir voru mældir á skala frá 0 og upp í 100. þar sem lægri tala þýðir 

lítið hugrænt álag og há tala þýðir mikið hugrænt álag. Meðaltal fyrir hvern 

þátttakanda var síðan reiknað og notað í útreikningunum. Líkamlegt álag 

var ekki notað við útreikninga þar sem verkefnið olli engu líkamlegu álagi.  

2.4 Framkvæmd 

Í tilrauninni þá fengu þátttakendur þrjú æfingarverkefni sem þeir áttu að 

leysa með hjálp leiðbeininga. Þeir fengu þrjár klukkustundir til að klára 

æfingarverkefnin en þeir voru yfirleitt 90-120 mínútur að ljúka við þau. 

2.4.1 Verkefnin 

Í byrjun voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum um fyrri 

þekkingu á rafrásum. Áður en þátttakendur hófust handa í 

æfingarverkefninu þá fengu þeir upplýsingar um framgang tilraunarinnar. 

Þeim var þá tjáð hvaða leiðbeiningar þeir hefðu aðgang að og hvenær. 

Þátttakendurnir fengu einnig upplýsingar um herminn og hvernig hann 

virkaði. Þeir fengu grófa lýsingu á straumrásinni og lýsingu á verkefnunum í 

tilrauninni (t.d.  laga vandamál í straumrásinni). Til að undirbúa 
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þátttakendur undir verkefnin þá fengu þeir að reyna við einfalt verkefni 

fyrst þar sem ein peran var sprungin og fengu svo að prófa að svara 

spurningalistanum sem mælir hugrænt álag. 

Næst voru þátttakendur annaðhvort beðnir um að læra meginreglurnar 

(Samantekt-almenni hópurinn og Samantekt-nákvæmi hópurinn) eða byrja 

strax á æfingarverkefnunum (Nota-á meðan-almenni hópurinn og Nota-á 

meðan-nákvæmi hópurinn) eftir því í hvaða hóp þeir voru. Þeir sem voru í 

samantektar hópunum fengu 45 mínútur til þess að lesa og útbúa 

samantektir af meginreglunum (það voru ellefu meginreglur og það tók að 

meðaltali 1 mín að lesa hverja meginreglu fyrir sig). Eftir þetta þá hófust 

samantektarhóparnir tveir einnig handa við æfingarverkefnin. 

Allir hóparnir kláruðu síðan þrjú æfingarverkefni í æfingarlotunni og 

höfðu aðgang að almennu leiðbeiningunum á meðan þeim stóð. Hóparnir 

tveir Nota-ámeðan-almenni og Nota-ámeðan-nákvæmi höfðu einnig 

aðgang að meginreglunum í æfingarverkefnunum.  

Til þess að koma í veg fyrir að þátttakendur myndu bara reyna skipta um 

alla hlutina og klára verkefnið þannig þá voru þeir beðnir um að halda 

„kostnaðinum“ við viðgerðirnar eins lágum og mögulega hægt var. Það 

„kostaði“ þannig alltaf eitthvað ákveðið mikið að skipta um hvern hlut og að 

framkvæma einhverjar aðgerðir (t.d. loka á straumrásna eða skipta um 

öryggi). Það kostaði sérstaklega mikið að skipta um hluti og þátttakendur 

þurftu að svara tölvunni hvort þeir í raun og veru vildu framkvæma 

aðgerðina í glugga sem birtist þegar þeir reyndu að skipta um hluti. 

Þátttakendur gátu þannig fylgst með því hvernig þeim væri að ganga 

kostnaðarlega séð. 

Eftir hvert og eitt verkefni í tilrauninni þá voru þátttakendur beðnir um 

að meta hugrænt álag og skrá hversu erfitt þeim fannst verkefnið hafa 

verið. Þeir voru einnig beðnir um að láta vita hvað hefði verið vandamálið 

og hvað þeir höfðu gert til þess að laga það. 

2.4.2 Fyrri þekking 

Þátttakendur voru spurðir út í fyrri þekkingu á sviðinu. Þeir voru spurðir 

hvort þeir hefðu einhvern tíman unnið við eitthvað sem að tengdist 

rafmangsfræði (reynsla) eða tekið einhver námskeið sem að hafði fjallað um 

rafmangsfræði (þekking). Þátttakendur þreyttu einnig 

þekkingarskimunarpróf  þar sem útkoman var skráð frá 0-5 þar sem 0 var 

engin þekking og 5 var mikil þekking. 

Til þess að fá eina heildar þekkingarbreytu út frá þessum þremur 

mismunandi þekkingarbreytum (reynsla, þekking og prófið) þá voru þær 
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sameinaðar. Það var gert með því að gefa fyrstu tveimur raðbreytunum gildi 

þar sem „engin þekking“ og „engin reynsla“ var skráð sem 0, „einhver 

þekking“ og „einhver reynsla“ var skráð sem 0,5 og  „mikil þekking“ og 

„mikil reynsla“ var skráð sem  1. Útkoman úr þekkingarskimunarprófinu var 

hins vegar ekki á bilinu 0-1 eins og hinar tvær raðbreyturnar heldur frá 0-5 

eins og kom fram hér að ofan og því var þeirri breytu deilt í 5 svo hún myndi 

vega jafn mikið inn í lokabreytuna og hinar tvær.  

2.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögnin voru unnin úr seinni tilrauninni í rannsókn Elsu Eiríksdóttur (2011) 

sem gekk út á að skilgreina þá þætti sem fær fólk til að nota meginreglur við 

úrlausn verkefna af eigin frumkvæði. Þau gögn voru ætluð til að svara 

öðrum spurningum en þeim sem nú verður reynt að svara. Gögnin voru því 

tekin og löguð að þessu verkefni og breytt með tölfræðilegum reglum til 

þess að hægt væri að svara tilgátum þessarrar rannsóknar. Notast var við 

SPSS 22.0 og Microsoft Excel 2007 til þess að reikna út úr gögnunum. 

Öfgahópaskiptingaraðferðin (e. extreme group approach) var notuð til 

að bera saman þá einstaklinga sem enduðu í neðsta fjórðungi við þá sem 

enduðu í efsta fjórðingi fyrri þekkingarbreytunnar. Þessi aðferð er talin auka 

afköst (e. power)  tölfræðilegra prófa (Preacher, MacCallum, Rucker og 

Nicewander, 2005). Hæstu afköst fást hins vegar með þessarri aðferð ef 

skiptingin í öfgahópana er nær 27% heldur en 25% ef gögnin normaldreifast 

ekki (Cureton, 1957; Fowler, 1992). Þessi aðferð er einnig talin góð til að 

greina hvort raunverulega sé um samband að ræða milli tveggja eða fleiri 

breyta, sérstaklega ef tvær eða fleiri breytur taka öfgagildi og enda í sama 

öfgahópnum (McClelland og Judd, 1993). Gallinn við þessa aðferð hins 

vegar er að hún segir ekkert til um styrkleika sambandsins heldur bara hvort 

eitthvað samband sé til staðar eður ei. Þessi aðferð hentar því ágætlega ef 

um samband á milli breyta er ekki vitað í fræðunum (Preacher, MacCallum, 

Rucker og Nicewander, 2005). Þar sem sambandið á mill fyrri þekkingar og 

frjáls notkun leiðbeininga í lausnarleit hefur ekki verið kannað áður þá er 

öfgahópaskiptingaraðferðin talin ágæt leið til að athuga hvort eitthvað 

samband sé þar á milli eða ekki. 

Þátttakendur skiptust ágætlega jafnt niður í hópana eftir fyrri þekkingu. Í 

hópnum sem gerði samantekt og fékk svo almennar leiðbeiningar voru 5 

með fyrri þekkingu og 7 voru ekki með neina fyrri þekkingu á sviðinu. Í 

hópnum sem gerði samantekt en fékk svo nákvæmar leiðbeiningar þá voru 

7 með fyrri þekkingu og 7 með enga fyrri þekkingu. Í hópnum sem fékk ekki 

að gera samantekt og fékk almennar leiðbeiningar þá voru 6 með fyrri 
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þekkingu og 7 voru ekki með fyrri þekkingu. Í hópnum sem fékk ekki að gera 

samantekt og fékk svo nákvæmar leiðbeiningar þá voru 8 með fyrri 

þekkingu og 4 sem voru ekki með neina fyrri þekkingu.  

Til að athuga hvort forsendur væru til að nota þessa tvískipingu á fyrri 

þekkingu var það athugað með dreifigreingu. Þegar fyrri þekkingar hópurinn 

(M = 0,65, sf = 0,12) var borinn saman við hópinn sem var með enga fyrri 

þekking (M = 0,053, sf = 0,054) kom í ljós að það var marktækur munur þar 

á milli F(1, 52) = 491,22, p < 0,05. Fyrri þekkingar hópurinn var með meiri 

fyrri þekkingu heldur en hópurinn með enga fyrri þekkingu. Fjöldi 

þátttakanda skiptist ágætlega jafnt niður í hópana eftir fyrri þekkingu eins 

og má sjá á töflu 1. 

Tafla 1. Skipting þátttakanda í hópa eftir fyrri þekkingu. 

 Samantekt-

almenni 

Samantekt- 

nákvæmi 

Nota-á 

meðan-

almenni 

Nota-á 

meðan-

nákvæmi 

Alls 

Einhver fyrri 

þekking 

5 7 6 8 26 

Engin fyrri 

þekking 

7 7 7 4 25 

Alls 12 14 13 12 51 

 

 

2.6 Forsendur 

Áður en gögnin voru notuð í tölfræðileg próf þá voru forsendur 
athugaðar myndrænt með stöplariti og leifarriti til að meta hvort forsendur 
fyrir marktektarpróf væru til staðar. Í flestum tilfellum var reynt að nota t-
próf tveggja óháðra úrtaka þar sem að skiptingarnar voru mest megnis 
tvískiptingarnar: öfgahópaskipting fyrir þekkingarbreytuna var engin 
þekking- einhver þekking og fyrir samantektarbreytuna var það samantekt - 
ekki samantekt. Undantekningin fyrir notkun t-prófs var þegar forsendan 
um normaldreifingu fylgibreytu brást, þá var brugðið á það ráð að nota 
dreifigreiningu þar sem hún er tiltölulega traust gagnvart skekkju svo lengi 
sem hóparnir eru einsleitir og án frávillinga (Schmider, Ziegler, Danay, Beyer 
og Bühner, 2010). Kí-kvaðrat próf var notað til að athuga hvort fyrri þekking 
eða samantekt hefði áhrif á að hvort leiðbeiningar væru yfir höfuð opnaðar 
í verkefninu (sjá útreikning á forsendum í viðauka A). 

http://econtent.hogrefe.com/author/B%C3%BChner%2C+Markus
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3 Niðurstöður 

Settar voru fram sjö tilgátur sem snérust um áhrif fyrri þekkingar og áhrif 

samantektar í lausnarleit. Tilgáturnar voru: Þeir sem voru með fyrri þekking 

myndu vera líklegri til að nýta sér meginreglurnar (tilgáta 1), ólíklegri til að 

nýta sér aðferðaleiðbeininga (tilgáta 2), sneggri að ljúka við verkefnið 

(tilgáta 3) og myndu tilkynna minna hugrænt álag (tilgáta 4). Tilgáturnar 

sem snérust um samantekt voru að þeir sem gerðu samantekt myndu vera 

líklegri til að nýta sér meginreglurnar (tilgáta 5), ólíklegri til að nýta sér 

aðferðaleiðbeiningarnar (tilgáta 6) og ljúka verkefninu fyrr (tilgáta 7). 

3.1 Áhrif fyrri þekkingar á notkun leiðbeininga (Tilgáta 1 og 
2) 

Tilgáturnar voru athugaðar með því að bera saman þá sem höfðu 

einhverja fyrri þekkingu við þá sem voru ekki með neina fyrri þekkingu í 

rafrásum. Öfgahópaskiptingin fyrir  fyrri þekkingar breytuna var notuð í 

öllum útreikningum þar sem „einhver fyrri þekking“ (n = 26) var borin 

saman við „engin fyrri þekking“ (n = 25). Dreifigreiningar voru 

framkvæmdar til að reikna út niðurstöður fyrir heildarnotkun meginreglna 

og aðferðaleiðbeininganna og kí-kvaðrat próf var notað til að reikna út 

hvort meginreglur eða aðferðaleiðbeiningar voru yfir höfuð notaðar (sjá 

nánari útskýringu í viðauka A). 

Notkun meginreglna (Tilgáta 1) 

Fyrsta tilgátan var að þeir sem höfðu fyrri þekkingu myndu nýta sér 

meginreglurnar meira heldur en þeir sem voru ekki með neina fyrri 

þekkingu. Tilgátan var ekki studd þar sem að þeir sem höfðu fyrri þekking 

(M = 2,49 mínútur, sf = 4,06) notuðu meginreglurnar ekki marktækt meira 

heldur en þeir sem voru ekki með fyrri þekkingu (M = 2,21 mínútur, sf = 

3,79), F(1,157) = 0,2, p = 0,655 miðað við alfa 0,05. Á mynd 3. sést áhrif fyrri 

þekkingar á heildarnotkun meginreglna í æfingarverkefnunum þremur. 
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Mynd 3. Heildarnotkun meginreglna og aðferðaleiðbeininga  í mínútum eftir fyrri 
þekkingu.  

Kí-kvaðrat próf var reiknað til að athuga hvort að þeir sem höfðu fyrri 

þekkingu væru líklegri til að nýta sér meginreglurnar yfir höfuð. Sambandið 

á milli breytanna var ekki marktækt χ2(1) = 0,371, p = 0,543. Þeir sem höfðu 

fyrri þekkingu voru því ekki líklegri til að nýta sér meginreglurnar heldur en 

hinir. 

Notkun aðferðaleiðbeininga (Tilgáta 2) 

 Önnur tilgátan var að þeir sem höfðu fyrri þekkingu myndu nýta sér 

aðferðaleiðbeiningarnar minna heldur en hinir sem voru ekki með neina 

fyrri þekkingu í straumrásum. Tilgátan var ekki studd þar þeir sem höfðu 

fyrri þekkingu (M = 2,04, sf = 2,21) notuðu aðferðaleiðbeiningarnar ekki 

marktækt minna heldur en þeir sem voru ekki með fyrri þekkingu (M = 2,22, 

sf = 2,37), F(1,157) = 0,25, p = 0,616 miðað við alfa 0,05.  

Til að athuga hvort að þeir sem höfðu fyrri þekkingu væru yfir höfuð 

ólíklegri til að nýta sér aðferðaleiðbeiningar var kí-kvaðrat próf reiknað. 

Þegar kí-kvaðrat próf var framkvæmt kom í ljós að fyrri þekking hafði ekki 

marktæk áhrif á líkindi til að nýta sér aðferðaleiðbeiningarnar í verkefninu 

χ2(1) = 1,298, p = 0,255. 
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Niðurstaða fyrir áhrif fyrri þekkingar á notkun leiðbeiningar (Tilgáta 1 og 2) 

Tilgátur eitt og tvö voru einhliða tilgátur þar sem búist var við því að þeir 

sem höfðu fyrri þekkingu myndu nýta sér meginreglurnar meira og 

aðferðaleiðbeiningarnar minna heldur en þeir sem voru ekki með fyrri 

þekkingu.  

Niðurstöður fyrstu tveggja tilgátanna voru ekki studdar þar sem engin 

marktækur munur var á milli þeirra sem höfðu fyrri þekkingu og þeirra sem 

höfðu enga þekkingu. Áhrif voru samt í rétta átt þar þeir sem höfðu fyrri 

þekkingu skoðuðu meginreglurnar að meðaltali 17 sekúndum lengur sem 

nemur 13% meira og aðferðaleiðbeiningarnar 11 sekúndum styttra sem 

nemur 8% minna (sjá mynd 3). 

3.2 Áhrif fyrri þekkingar á tímalengd í verkefnum (Tilgáta 3) 

Í þriðju tilgátunni var gert ráð fyrir því að þeir sem höfðu fyrri þekkingu 

myndu klára verkefnin fyrr heldur þeir sem höfðu ekki fyrri þekkingu í 

rafrásum. Niðurstöður dreifigreiningar var að munur var á tímalengd í 

verkefni á milli þeirra sem höfðu fyrri þekkingu (M = 12,44 mínútur, sf = 

12,26) og þeirra sem voru ekki með fyrri þekkingu (M = 17,35 mínútur, sf = 

15,13), F(1,157) = 5,04, p < 0,05. Þeir sem höfðu fyrri þekkingu luku 

verkefninu því marktækt fyrr heldur en þeir sem voru ekki með fyrri 

þekkingu (sjá mynd 4).  

 

Mynd 4. Áhrif fyrri þekkingar á tímalengd í verkefni. 
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Til að athuga hvort samantekt eða nákvæmni leiðbeininga væri að hafa áhrif 

þá var það einnig skoðað með tilliti til fyrri þekkingar. Á mynd 5 sést áhrif 

fyrri þekkingar á tímalengd í verkefni eftir hópunum fjórum. Áhugavert 

þykir að skoða áhrif fyrri þekkingar á tímalengd í verkefni fyrir nota-á 

meðan-nákvæma hópinn þar sem að samband fyrri þekkingar og 

heildartíma í verkefni er öfugt þar miðað við hina hópana. Það var 

marktækur munur í samantekt-áður-almenna hópnum á milli þeirra sem 

höfðu einhverja fyrri þekkingu (M = 11,69, sf = 9,41) og þeirra sem höfðu 

ekki neina fyrri þekkingu (M = 20,87, sf = 16,59), F(1,34) = 4,46, p < 0,05. 

Það var einnig marktækur munur í nota-á meðan-almenna hópnum. Í þeim 

hóp voru þeir sem höfðu fyrri þekkingu (M = 8,28, sf = 5,92) sneggri í 

verkefninu heldur en þeir sem höfðu ekki fyrri þekkingu (M = 22,23, sf = 

16,24), F(1,37) = 13,47, p < 0,05. Það var ekki marktækur munur í hópunum 

sem fengu nákvæmar aðferðaleiðbeiningar (p > 0,05). 

 

Mynd 5. Áhrif fyrri þekkingar á tímalengd í verkefni eftir hópum. 

Til að athuga hvort þeir þátttakendur sem voru ekki með fyrri þekkingu 

væru búnir að læra nóg af fyrsta verkefninu til að geta talist vera komnir 

með einhverja fyrri þekkingu í seinni verkefnunum þá var frammistaða á  
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verkefnunum skoðuð sitt í hvoru lagi. Þá kom í ljós að þeir sem höfðu fyrri 

þekkingu í fyrsta verkefninu (M = 10,86 mínútur, sf = 7,57) luku verkefninu 

fyrr heldur en þeir sem voru ekki með fyrri þekkingu (M = 17,27 mínútur, sf 

= 12,44), F(1,51) = 5,09, p < 0,05. En í öðru verkefninu voru þeir sem höfðu 

fyrri þekkingu ekki sneggri (M = 7,05 mínútur, sf = 10,65) en þeir sem höfðu 

hana ekki (M = 6,06 mínútur, sf = 4,64), F(1,51) = 0,20, p =0,661. Í þriðja og 

síðasta verkefninu var munurinn marktækur eins og í verkefni eitt þar sem 

þeir sem höfðu fyrri þekkingu (M = 19,40 mínútur, sf = 14,46) luku 

verkefninu fyrr heldur en þeir sem höfðu hana ekki (M = 28,72 mínútur, sf = 

16,18), F(1,51) = 4,86, p < 0,05. Þegar athugað var með samvirkni hrif á milli 

fyrri þekkingar og númer verkefna með tvíhliða dreifigreiningu kom í ljós að 

þótt það næði ekki marktækt (p > 0,05) þá virtist það hafa tilhneigingu til 

þess eins og sjá má á mynd 6. Þessi munur sem sést á milli fyrsta, annars og 

þriðja verkefnis hjá þessum tveimur hópum má mögulega skýra út frá því að 

í fyrstu tveimur verkefnunum var vandamálið að laga rofnun í straumrás á 

meðan vandamálið í þriðja verkefninu var skammhlaup sem er annarskonar 

vandamál. Þar sem vandamálið í fyrstu tveimur verkefnunum var af sama 

toga þá gæti verið að fyrri þekking hafði ekki jafn mikil áhrif í seinna 

verkefninu eins og í fyrsta verkefninu þar sem þeir sem höfðu enga fyrri 

þekkingu gætu hafa lært að leysa þessa tegund af vandamáli í fyrsta 

verkefninu. 
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Mynd 6. Áhrif fyrri þekkingar á heildartíma eftir verkefnum. 

Niðurstöður fyrir áhrif fyrri þekkingar á tímalengd í verkefni 

Niðurstöðurnar voru að fyrri þekking hefur áhrif á tímalengd í verkefni 

þar sem þeir sem höfðu fyrri þekkingu voru að meðaltali fimm mínútum 

(4,91) skemur í að ljúka verkefnunum. Þegar verkefnin voru síðan skoðuðu 

hver fyrir sig kom í ljós að þekking hafði einungis áhrif á tímalengd í verkefni 

eitt og þrjú en ekki í verkefni númer tvö. Þetta er líklega hægt að útskýra út 

frá mismunandi tegund vandamála. Ekki fundust þó samvirknihrif milli fyrri 

þekkingar og númer verkefna. 

3.3 Áhrif fyrri þekkingar á hugrænt álag (Tilgáta 4) 

Fjórða tilgátan var að þeir sem væru með fyrri þekkingu myndu tilkynna 

minna hugrænt álag í verkefnunum heldur en hinir. Niðurstöðurnar studdu 

ekki tilgátuna þar sem fyrri þekking (M = 35,74, sf = 17,97) hafði ekki 

marktæk áhrif á hugrænt álag þátttakanda í verkefninu þegar þeir voru 

bornir saman við hópinn sem var ekki með neina fyrri þekkingu (M = 31,47, 

sf = 19,52), t = 1,347(139), p  = 0,18 (sjá mynd 7). 
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Mynd 7. Dreifing breytunnar fyrri þekking eftir því hversu mikið hugrænt álag 
þátttakendur tilkynntu eftir verkefnin. 

 Það var engin samvirkni milli verkefna, samantektar eða nákvæmni 

leiðbeininga (p >,05) Þegar það var skoðað með tvíhliða dreifigreiningu. 

Hins vegar þegar gögnin eru skoðuð myndrænt á mynd 8. sést að töluverður 

munur er á milli þeirra sem eru með einhverja fyrri þekkingu og þeirra sem 

eru ekki með neina fyrri þekking í nota-á meðan-nákvæma hópnum.  
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Mynd 8.  Áhrif fyrri þekkingar á hugrænt álag eftir hópum. Villan sýnir tvöfalda 
staðlaða villu. 

Þegar t-próf var reiknað fyrir hópinn sem gerði ekki samantekt en fékk svo 

nákvæmar leiðbeiningar í verkefninu fannst marktækur munur á mill þeirra 

sem höfðu fyrri þekkingu á straumrásum (M = 13,03, sf = 2,80) og þeirra 

sem voru ekki með fyrri þekkingu á straumrásum (M = 23,22, sf = 15,89)  

t(28) = 1,547, p < 0,05. Það var ekki marktækur munur í hinum hópunum (p 

> 0,05). Það er athyglisvert að fyrri þekking veldur minna hugrænu álagi 

þegar leiðbeiningar eru nákvæmar en ekki þegar þær eru almennar. 

 

Niðurstöður fyrir áhrif fyrri þekkingar á hugrænt álag 

Tilgátan var einhliða þar sem búist var við því að fyrri þekking myndi 

minnka hugrænt álag í verkefninu. Samkvæmt kenngunni um hugrænt álag 

ætti fyrri þekking að auðvelda meðtöku og beitingu nýrra upplýsinga.   

Niðurstöðurnar voru ekki alveg í þá átt sem búist var við. Þegar áhrif fyrri 

þekkingar á hugrænt álag var skoðað yfir heildina þá var ekki marktækur 

munur og þeir sem höfðu fyrri þekkingu mældust meira að segja með 

aðeins hærra hugrænt álag að meðaltali. Tilgátan var samt studd að hluta til 

þar sem þeir sem höfðu fyrri þekkingu tilkynntu marktækt minna hugrænt 
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álag í nota-á meðan-nákvæma hópnum. Það virðist því vera að áhrif fyrri 

þekkingar á hugrænt álag fari eftir nákvæmni leiðbeininga. 

3.4 Áhrif samantektar á notkun leiðbeininga (Tilgáta 5 og 6) 

Til að athuga áhrif samantektar á það hvort leiðbeininga yrðu yfir höfuð 

notaðar þá var kí-kvaðrat próf notað. 

Notkun meginreglna (tilgáta 5) 

Tilgáta fimm var að þeir sem gerðu samantekt væru líklegri til að nýta 

sér meginreglurnar heldur en hinir. Tilgátan var ekki studd þar sem bæði 

þeir sem gerðu samantekt og þeir sem gerðu ekki samantekt voru jafn 

líklegri til að nýta sér meginreglurnar χ2(1) = 0,05, p = 0,83 (sjá mynd 9). 

 

 

Mynd 9. Tíðni notkunar meginreglna eftir samantekt. 

Notkun aðferðaleiðbeininga (tilgáta 6) 

Spáð var að þeir sem gerðu samantekt yrðu ólíklegri til að nýta sér 

aðferðaleiðbeiningarnar. Tilgátan stóðst, þeir sem gerðu samantekt voru 

marktækt ólíklegri til að nýta sér aðferðaleiðbeiningarnar heldur en þeir 

sem gerðu ekki samantekt χ2(1) = 19,84, p < 0,05. Á mynd 10. sést 
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tíðnidreifing þeirra sem opnuðu aðferðaleiðbeiningarnar og þeirra sem 

gerðu það ekki eftir samantekt.  

 

 

Mynd 10. Tíðni notkunar aðferðaleiðbeininga eftir samantekt. 

Niðurstöður fyrir áhrif samantektar á opnun leiðbeininga 

Niðurstöðurnar voru ekki alveg í samræmi við það sem var búist við. Það 

var búist við því að þeir sem gerðu samantekt yrðu líklegri til að nýta sér 

meginreglurnar og ólíklegri til að nýta sér aðferðaleiðbeiningarnar. Fyrri 

tilgátan stóðst ekki en seinni tilgátan gerði það. Þeir sem gerðu samantekt í 

upphafi voru jafn líklegir og hinir til að nýta sér meginreglurnar en þeir voru 

marktækt ólíklegri til að nýta sér aðferðaleiðbeiningarnar í lausnarleitinni.  

3.5 Áhrif samantektar á tímalengd í verkefni (tilgáta 7) 

Tíminn sem það tók fyrir þátttakendur að ljúka við verkefnin með aðstoð 

leiðbeininga var skráður. Spáð var að þeir sem gerðu samantekt upp úr 

meginreglunum myndu vera fljótari að ljúka við verkefnin en þeir sem gera 

ekki samantekt. Þeir þátttakendur gerðu samantekt fengu tækifæri til að 



 

56 

kynna sér meginreglur kerfisins. Búist var við því að með því að gera 

samantekt fengu þeir tækifæri til að útbúa skemu til að hagnýta sér í 

lausnarleit.  

Sú var ekki raunin þar sem þeir sem gerðu samantekt (M = 13,82 

mínútur, sf = 12,77) voru ekki marktækt fljótari að ljúka við verkefnin heldur 

en þeir sem gerðu ekki samantekt (M = 15,15 mínútur, sf = 14,78), F(1,307) 

= 0,72, p = 0,40 (sjá mynd 11). 

 

 

Mynd 11. Áhrif samantektar á tímalengd í verkefni. 

 

 

Niðurstöður fyrir áhrif samantektar á tímalengd í verkefni 

Tilgátan var ekki studd þar sem samantekt hafði ekki áhrif á tímalengd í 

verkefni. Þetta kemur á óvart þar sem það var skýr munur á tímalengd í 

verkefni hjá þeim sem höfðu fyrri þekkingu. Svo virðist því vera að það eitt 

og sér að gera  samantekt áður en hafist er handa í verkefni hefur ekki sömu 

áhrif og fyrri þekking á tímalengd í verkefni. Það gæti mögulega verið út af 

því að þeir sem eru með fyrri þekkingu eru vanari að nýta sér hana á meðan 

þeir sem fengu að gera samantekt eru enn óvanir og óöruggir með að nýta 

nýju þekkinguna. 
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4 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga áhrif fyrri þekkingar, 

samantektar og nákvæmni leiðbeininga (almennar leiðbeiningar á móti 

nákvæmum leiðbeiningum) á notkun leiðbeininga, hugrænt álag og 

tímalengd í verkefni. 

Vísindamenn hafa deilt um hvernig best sé að útbúa leiðbeiningar í 

gegnum tíðina. Þar virðast þó ýmsir þættir skipta máli, svosem tegund 

(staðreyndaleiðbeiningar (meginreglur) á móti aðferðaleiðbeiningum) og 

nákvæmni leiðbeininga. Sumir segja að meginreglur í leiðbeiningum geti 

verið gagnlegar því það hjálpi lesandanum að búa til hugrænt módel af því 

kerfi sem hann er að eiga við og ætti þar af leiðandi að hjálpa honum að 

eiga við kerfið og svipuð kerfi seinna meir (Smith og Goodman, 1984; Kiers 

og Boviar, 1984; Catrambone, 1995). Aðrir vilja hins vegar meina að 

meginreglur í leiðbeiningum geri meiri skaða heldur en gagn þar sem 

lesandi þarf að eiga við auka upplýsingar sem eru ekki nauðsynlegar til að 

hægt sé að ljúka við verkefnið (Berry og Broadbent, 1984; Reder, Charney 

og Morgan, 1986). Þá eru einnig færð rök fyrir því að meginreglur í 

leiðbeiningum geti valdið of miklu hugrænu álagi og komið í veg fyrir nám 

og góða frammistöðu í verkefni (Chi, Glass og Rees, 1982; Sweller, 1994; 

Pass, Renkl og Sweller, 2003). Það hefur sýnt sig að nákvæmni leiðbeininga 

skiptir máli þar sem nákvæmar leiðbeiningar hjálpa fólki að ljúka við 

verkefni fyrr en hjálpar fólki ekki að draga lærdóm af verknaðinum. Hins 

vegar ef leiðbeiningar eru almennar  á þá lærir fólk meira af verkinu en það 

tekur lengri tíma (Catrambone, 1990; 1995). 

Kalyuga (2007; 2013) hefur verið að rannsaka áhrif fyrri þekkingar á 

notkun leiðbeininga og þá sérstaklega hvort almennar eða nákvæmar 

leiðbeiningar henta betur fyrir nýliða eða sérfræðinga. Þegar áhrif fyrri 

þekkingar er rannsökuð er yfirleitt verið að bera saman sérfræðinga og 

nýliða. Hér er þó verið að bera saman nýliða við einstaklinga sem hafa 

fengið smjörþefinn áf faginu. Út frá kenningu John Swellers (1988) um 

hugrænt álag þá má gera ráð fyrir því að þeir sem hafa fyrri þekkingu geti 

tekið við meiri upplýsingum í leiðbeiningum sem gætu hafa valdið öðrum 

með minni fyrri þekkingu miklu hugrænu álagi. Það er vegna þess að þeir 

sem eru með fyrri þekkingu geta auðveldlega tengt nýja þekkingu við eldri 

skemu úr langtímaminni á meðan þeir sem eru með minni þekkingu geta 

það ekki heldur verða að byrja á því að útbúa viðeigandi skemu til að vinna 

útfrá (LeFevre, 1987). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu hins vegar í ljós að fyrri þekking 

hafði ekki jafn mikil áhrif og búist hafði verið við. Þeir sem höfðu fyrri 

þekkingu skoðuðu bæði aðferðaleiðbeiningarnar og meginreglurnar jafn 

mikið í verkefninu og þeir voru einnig jafn líklegir til að byrja að skoða þær. 

Fyrri þekking hafði ekki áhrif á hugrænt álag ef leiðbeiningarnar voru 

almennar eða ef þátttakendur gerðu samantekt áður. Þetta er ekki í 

samræmi við hugmyndir Swellers (1994) um að fyrri þekking minnkar 

hugrænt álag í lausnarleit og úrvinnslu upplýsinga. Þetta er heldur ekki í 

samræmi við hugmyndir Kalyuga (2007) sem taldi að nákvæmar 

leiðbeiningar myndu flækjast fyrir einstaklingum með fyrri þekkingu. Það 

verður þó að fara varlega út í þá túlkun þar sem Kalyuga var að bera saman 

sérfræðinga við nýliða en ekki nýliða við einstaklinga með einhverja smá 

þekkingu á sviðinu frá vinnumarkaðnum eða einu eða tveimur námskeiði 

eins og var í þessu tilfelli. 

Þeir sem höfðu fyrri þekkingu luku verkefninu fyrr heldur en þeir sem 

voru ekki með fyrri þekkingu. Það gæti mögulega verið út af því að þeir sem 

höfðu fyrri þekkingu nota markvissari lausnarleitaraðferðir. Samkvæmt Chi, 

Glass og Rees (1982) þá eru þeir sem eru með fyrri þekkingu duglegri að 

virða kerfið fyrir sér í heild sinni og ákveða síðan á fyrstu mínútu hvaða 

lausnarleitaraðferð sé hentugust til að leysa verkefnið. Þeir sem eru með 

minni fyrri þekkingu eru ekki jafn duglegir að hugsa um kerfið sem heild 

heldur hafa þeir tilhneigingu til að hugsa meira um staka parta innan 

kerfisins. Það veldur því að þeir ákveða lausnarleit fremur út frá 

yfirborðsástandi kerfisins fremur en mögulegum undirliggjandi vandamálum 

eins og þeir sem eru með meiri fyrri þekkingu gera. 

Það ber þó að taka fram að stig fyrri þekkingar getur verið að hafa 

verulega áhrif. Í þessarri rannsókn voru bornir saman einstaklinga með 

„einhverja“ fyrri þekkingu og einstaklinga sem voru með „enga“ fyrri 

þekkingu. Þeir sem höfðu einhverja fyrri þekkingu voru þá þeir sem höfðu 

unnið eitthvað við rafmagnsfræði áður, tekið einn eða tvo kúrsa í 

rafmagnsfræði eða skoruðu hátt á þekkingarprófi fyrir rannsóknina. Breytan 

fyrir fyrri þekkingu sem var notuð í þessarri rannsókn var sameining af 

þessum þremur þáttum og til að auka afköst marktektarprófa var 

öfgahópaskiptingaraðferðin notuð þar sem engin fyrri dæmi um þessi áhrif 

eru til svo best sem höfundur veit. Í fræðunum þá er yfirleitt verið að bera 

saman sérfræðinga á einhverju tilteknu sviði við nýliða. Í þessarri rannsókn 

var hins vegar verið að bera saman einstaklinga sem hafa enga fyrri 

þekkingu við einstaklinga sem hafa fengið smjörþefinn af faginu. Það gæti 

því vel verið að munurinn á þekkingarástandi þessarra tveggja hópa hafi 

ekki verið nægilegur til að greina áhrif fyrri þekkingar á notkun leiðbeininga 
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eða hugrænt álag. En eins og niðurstöður úr rannsókninni liggja nú fyrir þá 

styðja þær ekki hugmyndir Swellers um að fyrri þekking minnki hugrænt 

álag í verkefnum með leiðbeiningum né hugmynd Kalyuga um að þeir með 

meiri fyrri þekkingu ættu að fá almennari leiðbeiningar heldur en þeir sem 

eru með minni fyrri þekkingu. 

Þeir sem gerðu samantekt voru ekki líklegri til að nýta sér 

meginreglurnar en þeir sem gerðu ekki samantekt en þeir voru ólíklegri til 

að nýta sér aðferðaleiðbeiningarnar. Samkvæmt hugmyndum Ausubels 

(1960;1962) um hugbrú þá ættu þeir sem gerðu samantekt að eiga 

auðveldara með að flokka og staðsetja nýjar upplýsingar í huga sér. Þeir 

sem gerðu samantekt á meginreglunum áður en þeir hófust handa í 

verkefni ættu að vita betur hvaða upplýsingar þeim vantar og hvert þeir 

þurfa að leita til að finna þær. Því var búist við því að þeir yrðu sneggri í 

verkefninu heldur en þeir sem gerðu ekki samantektir en svo var ekki. Þetta 

kemur á óvart því þeir sem höfðu fyrri þekkingu voru töluvert sneggri að 

ljúka verkefninu heldur en þeir sem voru ekki með fyrri þekkingu. Þetta 

gefur til kynna að það eitt að gera samantekt á öllum helstu meginreglum 

áður en hafist er handa í verkefni er ekki jafngildi þess að hafa einhverja 

fyrri þekkingu. Þeir sem höfðu fyrri þekkingu gætu kannski hafa verið með 

fyrri skemu í langtímaminni sem þeir eru vanir að kalla fram og nota á 

meðan þeir sem gerðu samantekt eru kannski ekki orðnir jafn vanir að beita 

þessarri nýju þekkingu sinni og þeir sem að höfðu fyrri þekkingu. Samkvæmt 

fræðunum þá ætti samantekt að vera uppbyggilegt merkingarbært nám þar 

sem einstaklingur er krafin til þess að endurorða texta með sínum eigin 

orðum. En samkvæmt nútíma hugmyndum taugasálfræðinga um virkni 

skema þá færast þær ekki upp í vmPFC úr drekasvæðinu fyrr en þær hafa 

verið endurkallaðar að minnsta kosti nokkrum sinnum. Því gæti verið að 

þeir sem gerðu samantekt séu enn á tengingarsígi í ACT kenningu Anderson 

á meðan þeir sem eru með fyrri þekkingu séu komnir á sjálfvirknistigið. 

5 Lokaorð 

Leiðbeiningar skipta miklu máli í nútímasamfélagi þar sem þær fylgja nánast 
undantekningarlaust öllum tækjum og tólum og er eitt hentugasta tæki til 
að hjálpa fólki að leysa vandamál og koma þekkingu á framfæri. Því skiptir 
miklu máli að leiðbeiningar séu vel hannað. Þá er mikilvægt að vera búinn 
að ákveða fyrir hvaða markhóp leiðbeiningarnar eiga að vera.  
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Sjö tilgátur voru til umfjöllunar þar sem fjórar snérust um áhrif fyrri 
þekkingar á notkun leiðbeininga (meginreglur eða aðferðaleiðbeiningar), 
hugrænt álag og tímalengd í verkefni og þrjár snérust um áhrif samantektar 
á notkun leiðbeining og tímalengd í verkefni. 

Svo virðist vera að fyrri þekking hefur ekki áhrif það hvort einstaklingar 
velji að nýta sér staðreyndaleiðbeiningar eða aðferðaleiðbeiningar. Fyrri 
þekking hafði áhrif á tímalengd í verkefni. Þeir sem höfðu fyrri þekkingu 
luku verkefninu fyrr en einungis ef þeir fengu almennar leiðbeiningar en 
ekki ef þeir fengu nákvæmar. Ef þeir sem höfðu fyrri þekkingu fengu hins 
vegar nákvæmar leiðbeiningar þá upplyfðu þeir minna hugrænt álag. Þessi 
áhrif hurfu hins vegar ef þátttakendur gerðu samantekt áður en þeir 
byrjuðu í verkefnunum. 

Samantekt áður en hafist er handa í verkefni hefur ekki áhrif á notkun 
meginreglna en það hefur áhrif á notkun aðferðaleiðbeininga. Þeir sem 
gerðu samantekt eru ólíklegri til að nýta sér aðferðaleiðbeiningarnar. 
Samantekt hafði ekki áhrif á tímalengd í verkefni eins og fyrri þekking hafði 
sem kemur á óvart því það gefur til kynna að það eitt að gera samantekt á 
efninu áður jafngildi ekki fyrri þekkingu. 

Það er áhugavert að bera saman niðurstöður fyrri þekkingar og 
samantektar því áhrifin eru greinilega ólík. Möguleg skýring er að þeir sem 
eru með fyrri þekknigu eru vanari að nýta þekkingu sína á meðan þeir sem 
eru ný búnir að útbúa samantekt eru kannski ekki jafn öryggir með að fara 
nota þessa nýju þekkingu sína. 

Það gæti verið áhugavert fyrir framtíðar rannsóknir að skoða til dæmis 

fleiri stig fyrri þekkingar þar sem borið væri saman  „engin þekking“, 

„einhver þekking“, „veruleg þekking“ og „mjög mikil þekking“. Þannig væri 

mögulega hægt að fá skýrari mynd af áhrifum fyrri þekkingar á notkun 

leiðbeininga og hugrænt álag. Einnig væri hægt að skoða nánar hvort að 

tími frá því að hafa gert samantekt og að því að byrja í verkefni skiptir máli. 

Ef einstaklingar gera samantekt deginum áður eða viku áður og fá að sofa á 

upplýsingunum gæti það haft áhrif á getu þeirra til að nýta sér 

upplýsingarnar þar sem að heilin flokkar nýjar upplýsingar í svefni 

(Kesteren, Ruiter, Fernández og Henson, 2012). Að lokum væri einnig hægt 

að hafa breytilegt magn eða breytilegt flækjustig af staðreyndaupplýsingum 

í leiðbeiningum og bera það saman við mismunandi þekkingarstig til að sjá 

hvenær fyrri þekking fer að hafa áhrif. Mörgum spurningum er enn ósvarað 

og enn á eftir að velta úr vegi mörgum steinum. 
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7 Viðauki A 

7.1.1 Forsendur fyrir fylgibreytuna: notkun meginreglna 

Tilgátur 1 um áhrif fyrri þekkingar á heildarnotkun meginreglna í 

verkefnunum þremur var svarað með því að reikna út hversu mikið hver og 

einn þátttakandi notaði meginreglurnar í hverju verkefni fyrir sig. Dreifing 

fylgibreytunnar heildarnotkun meginreglna má sjá á mynd 3. 

 

 

 

Mynd 12. Dreifing fylgibreytunnar heildarnotkun meginreglna mælt í sekúndum. 

Á mynd 12. sést að flestir skoðuð ekki meginreglur neitt í verkefunum eða í 
117 tilvikum sem nemur 37,9%. Sex frávillingar voru fjarlægðir þar sem þeir 
voru þremur staðalfrávikum yfir meðaltali. Þeir sem að skoðuðu 
meginreglur voru yfirleitt að gera það á fyrstu sex mínútum (360 
sekúndunum) eða í 47 % tilvika var það raunin. Nokkrir voru þó að skoða 
þær í 6-10 mínútur eða í um 7,8% tilvika og 5,8% voru að skoða meginreglur 
í  heilar 10-20 mínútur.  Á mynd 4. sést greinilega mikil jákvæð skekkja og 
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því ekki forsendur til þess að framkvæma t-próf þar sem það er 
forsendurbrestur um normaldreifingu. Hins vegar er hægt að framkvæma 
dreifigreiningu ef hóparnir eru einsleitir þar sem dreifigreining er traust 
gagnvart skekkju. Lýsandi tölfræði fyrir fylgibreytuna heildarnotkun 
meginreglna má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fylgibreytunnar heildarnotkun meginreglna mælt í 
sekúndum. 

 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik 

Heildarnotkun 
meginreglna 

137,1 25 0 228,1 

 

Í töflu 2 sést einnig greinilega hversu jákvætt skekkt breytan er þar sem 
tíðasta gildið er 0 og miðgildið er 25 sekúndur sem er mun lægra heldur en 
meðaltalið sem er 137,1 sekúndur. Það er út af því að þessi örfáu gildi sem 
enda um og yfir 10-20 mínútum er að draga meðaltalið töluvert mikið upp. 
Þetta gefur til kynna forsendubrest um normaldreifingu og því enn 
greinilegri t-próf kemur ekki til greina. Því var dreifigreining notuð til að 
reikna marktækt fyrir þær tilgátur sem voru athugaðar með þessa 
fylgibreytu. 

Þar sem svo margir skoðuðu meginreglurnar ekki neitt var búinn til ný 
breyta sem skipti þátttakendum í tvo hópa, þá sem að skoðuðu 
meginreglurnar og þá sem að skoðuðu þær ekki. Þessi breyta var síðan 
notuð til að athuga með kí-kvaðrta hvort að fyrri þekking eða samantekt 
hefði áhrif á það hvort þátttakendur myndu yfir höfuð skoða 
meginreglurnar. 

 

7.1.2 Forsendur fyrir fylgibreytuna: heildarnotkun 
aðferðaleiðbeininga 

Tilgáta 2. um áhrif fyrri þekkingar á heildarnotkun aðferðaleiðbeininga var 

svarað með fylgibreytunni heildarnotkun aðferðaleiðbeininga sem mældi 

hversu mikið hver og einn var að skoða aðferðaleiðbeiningarnar í 

verkefnunum. Dreyfing breytunnar heildarnotkun aðferðaleiðbeininga má 

sjá á mynd 13. 
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Mynd 13. Dreyfing fylgibreytunnar heildarnotkun aðferðaleiðbeininga 

Á mynd 13. sést að flestir skoðuðu aðferðaleiðbeiningarnar ekki neitt og 

fæstir voru að skoða þær lengur heldur en öfráar mínútur. Því var búinn til 

ný breyta sem skipti fólki í hópa eftir því hvort þeir skoðuðu 

aðferðaleiðbeiningarnar yfir höfuð. Á myndinni sést einnig að breytan er 

mjög jákvætt skekkt. Lýsandi tölfræði fyirir fylgibreytuna heildarnotkun 

aðferðaleiðbeininga má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði fylgibreytunnar heildarnotkun aðferðaleiðbeininga mælt í 
mínútum. 

 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik 

Heildarnotkun 
aðferðaleiðbeininga 

2,01 1,54 0 2,07 

 

Í töflu 3 sést að tíðasta gildið var 0 sem þýðir að þeir skoðuðu 

aðferðaleiðbeiningarnar ekki neitt, miðgildi er töluvert minna en meðaltalið 

sem gefur enn frekar til kynna jákvæða skekkju. En þar sem dreifigreining er 
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traust gagnvart skekkju svo lengi sem hóparnir eru einsleitir þá er þetta ekki 

talið vera forsendubrestur fyrir dreifigreiningu að svo komnu. 

7.1.3 Forsendur fyrir fylgibreytuna: heildar tímalengd í verkefni 

Hver þátttakandi í framkvæmdi þrjú verkefni í tilrauninni. Tíminn sem það 
tók að ljúka við hvert verkefni var svo skráður. Til að svara tilgátum 3, 7 og 
10 um áhrif fyrri þekkingar, samantektar og nákvæmni leiðbeininga á það 
hversu snöggir þátttakandur voru að ljúka við verkefnin þá var heildar 
tímalengd í verkefninu skoðuð (sjá mynd 14).  

 

 

 

Mynd 14. Dreifing fylgibreytunnar heildar tímalengd í verkefni. 

Á mynd 14 má sjá að breytan er jákvætt skekkt og kolmogorov próf um 
normaldreifingu hafnaði tilgátunni um normaldreifingu breytunnar 
heildartíma í verkefni D(309) = 0,196, P < 0,05. Því verður reynt að nota 
dreifigreining til að reikna út frá þessarri breytutu ef hópar teljast einsleitir. 
Tölfræði fyrir fylgibreytuna má sjá í töflu 4.  
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Tafla 4. Lýsand tölfræði fylgibreytunnar heildar tímalengd í verkefni mælt í 
mínútum. 

 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik 

Heildartími í 
verkefni 

14,34 8,56 1,58 13,57 

 
Í töflunni sést að verulegur munur er á milli meðaltalsins og miðgildisins 
sem lýsir skekkju. Eitt gildi var þremur stalalfrávikum fyrir utan og var því 
fjarlægt úr gögnunum sem frávillingur. 

7.1.4 Forsendur fyrir fylgibreytuna: hugrænt álag 

Til að svara tilgátu fjögur um áhrif fyrri þekkingar á hugrænt álag þá var 
notast við útkomu úr NASA TLX listanum sem mælir hugrænt álag 
þátttakanda á sex mismunandi þáttum (andlegt álag, líkamlegt álag, 
tímabundið álag, velgengni, erfiðleikar í framvindu og óþreyju) sem 
þátttakendurnir svöruðu eftir verkefnin. Þættirnir voru mældir á skalanum 0 
og uppí 100. Meðaltal þeirra var síðan reiknað til að fá breytu sem gæfi 
yfirlit yfir hugrænt álag þátttakanda í verkefnunum. En þar sem verkefnið 
krafðist ekki neins líkamleggs erfiðis þá var þeim þætti listans sleppt. Til að 
athuga hvort einhverjir frávillingar væru til staðar í gögnunum þá var 
kassarit skoðað (sjá mynd 15). 
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Mynd 15. Dreifing fylgibreytunnar hugrænt álag. 

Á mynd 15 má sjá að hugræns álags breytan virðast normaldreifast 

ágætlega með örlítilli jákvæðri skekkju. Einn einstaklingur virðist þó hafa 

fengið meðaltal úr fimm þáttum hugræns álags listans yfir 80. En þar sem t-

próf er tiltölulega traust gagnvart vægum frávillingum þá telst fyrsta 

forsenda fyrir t-próf um enga frávillinga vera til staðar. En til að athuga 

dreifinguna betur er hún skoðuð í kringum normallínu í leifariti eins og sjá 

má á mynd 16. 

 



 

74 

 

Mynd 16. Normaldreifing fylgibreytunnar hugrænt álag um normallínu. 

Þar sést að leifin normaldreifist vel um normallínu og því telst önnur 

forsenda fyrir t-próf um normaldreifingu vera til staðar. Lýsandi tölfræði 

fyrir fylgibreytuna hugrænt álag má sjá í töflu 5. 

 

Tafla 5. Lýsand tölfræði fylgibreytunnar hugrænt álag. 

 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik 

Hugrænt álag 32,1 31,3 28 18,8 

 

Í töflunni sést að meðaltalið, miðgildið og tíðasta gildið eru öll mjög svipuð 

sem gefur enn frekar til kynna að breytan normaldreifist vel og að 

frávillingar eru ekki að toga meðaltalið neitt langt frá miðgildinu. 
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