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Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna tengsl tvítyngis við aukna hugræna 

eiginleika. Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Búa tvítyngd börn yfir 

meiri hugrænum sveigjanleika og hafa þau betri hvata- og athyglisstjórn en eintyngd 

börn? Rannsóknir á tvítyngi sýna að margir kostir fylgja því að kunna annað tungumál 

en móðurmálið, meðal annars aukinn sveigjanleiki í hugsun, betri hömlunarstjórn og 

stjórn á athygli. Við spáðum því að tvítyngd börn hefðu meira af þessum eiginleikum 

en eintyngd börn. Rannsóknin var megindleg og úrtakið hentugleikaúrtak. Þátttakendur 

voru 31 barn, þar af 55% eintyngd og 45% tvítyngd, í 1.-3. bekk. Gerður var 

samanburður á frammistöðu tvítyngdra og eintyngdra barna í Símon segir-leik, 

tvísýnismyndum og þyngri útfærslu af DCCS-verkefni. Niðurstöður leiddu í ljós að 

tvítyngdir voru marktækt betri í Símon segir-leiknum en eintyngdir. Tvítyngdir stóðu 

sig einnig betur að meðaltali í hinum mælingunum þó próf hafi ekki reynst marktækt. 

Niðurstöður okkar studdu þá ályktun að tvítyngd börn kunni að búa við ákveðið forskot 

í hugrænum efnum miðað við eintyngd börn. 
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Í nútímasamfélagi ferðast fólk meira en áður fyrr og þeim fjölgar stöðugt sem setjast að í öðru 

landi en heimalandi sínu. Um víða veröld lærir fjöldi barna fleiri en eitt tungumál í barnæsku. 

Stundum er það af því að heil fjölskylda flytur til annars lands, en í annan tíma vegna þess að 

annað foreldrið er af erlendum uppruna. Börnin þurfa þá að tjá sig með mismunandi málkerfum 

og ná leikni í tveimur tungumálum (Bialystok, 2001). Tvítyngi hefur vakið upp ýmsar 

spurningar varðandi máltöku barna, til dæmis hvort að það sé betra fyrir barn að læra tvö 

tungumál en eitt á máltökuskeiði. Sumir telja að tvítyngi hafi neikvæð áhrif á máltöku barna og 

geti jafnvel ruglað þau í máltökunni. Þess vegna hafa sumir foreldrar tekið til þess ráðs að 

sporna við tvítyngi barna sinna.  

 Rannsakendur hafa því lengi haft áhuga á kostum og göllum þess að læra fleiri en eitt 

tungumál fyrir mál- og vitsmunaþroska barna. Fyrir 1960 einblíndu rannsakendur fremur á galla 

heldur en kosti þess að alast upp við tvítyngi. Samkvæmt Bialystok og Craik (2010) vöruðu 

fræðimenn á þessum árum jafnvel við því að tvítyngi gæti valdið þroskaskerðingu hjá börnum. 

Það urðu straumhvörf þegar Peal og Lambert (1962) komu fram með nýja kenningu sem gekk 

þvert á þessi gömlu viðhorf. Þeir héldu því fram að tvítyngi hefði þroskandi áhrif á hugræna 

starfsemi og gagnrýndu fyrri rannsóknarniðurstöður og bentu á aðferðafræðilega galla þeirra. 

Þættir sem höfðu áhrif á niðurstöður samkvæmt þeim voru til dæmis málfærni í seinna 

tungumálinu, á hvaða tungumáli rannsóknir fóru fram, kyn, aldur, búseta, félagsleg- og 

efnahagsleg staða. Þegar slíkum utanaðkomandi þáttum var tölfræðilega stjórnað stóðu 

tvítyngdir sig mun betur á yrtum og óyrtum verkefnum miðað við eintyngda. Af þessu ályktuðu 

þeir að tvítyngi stuðlaði að sveigjanleika í hugsun sem færðist yfir á aðra hugræna þætti. 

Síðan rannsókn Peal og Lamberts var gerð árið 1962 hafa nýrri rannsóknir varpað ljósi 

á marga kosti þess að vera tvítyngdur. Rannsakendur hafa komist að því að tvítyngdir hafa 

aukna málvitund (e. linguistic awareness), aukinn námsskilning (e. metacognition) og 

markvissari námsaðferðir (Bialystok, 2001; Goetz, 2003; Huber og Lasagebaster, 2000). 

Tvítyngdir búa hugsanlega yfir aukinni hæfni til að leysa úr vandamálum. Ástæðan fyrir því 

gæti verið sú að þeir eigi auðveldara með að greina aðalatriði og hunsa afvegaleiðandi þætti 

(Bialystok, 2005). Þessi hæfileiki þeirra til að aðgreina þætti gæti hjálpað þeim að leysa verkefni 

sem byggjast á hugarkenningu (e. theory of mind), sem sagt getu til að átta sig á hvað aðrir 

hugsa og vilja og til þess að nýta þessa vitneskju til að skilja hegðun annarra og spá því hvað 

þeir gætu gert næst (Goetz, 2003). Tvítyngdir gætu einnig verið með auðugri skapandi hugsun 

og sterkari sundurhverfa hugsun (Kozulin, 1999). 

Taugalífeðlisfræðirannsóknir benda til þess að þeir sem tala annað tungumál, frá ungum 

aldri eða hafa náð góðum tökum á því, hafi aukinn þéttleika í gráa efni heilans í vinstra 
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hvirfilblaði, en það sér meðal annars um málskilning og úrvinnslu ritmáls við talmál (Mechelli 

o.fl., 2004). Það er stækkun á mismunandi svæðum í hvirfilblaði eftir því hvaða 

tungumálakunnáttu tvítyngdi einstaklingurinn býr yfir (Green, Crinion og Price, 2007). 

Ennfremur hefur örvandi reynsla fyrirbyggjandi áhrif á vitræna skerðingu á efri árum (Stern, 

2002; Valenzuela og Sachdev, 2006). Til að kanna hvort að tvítyngi gæti verið reynsla sem 

hefur fyrirbyggjandi áhrif á vitræna skerðingu var gerð rannsókn á sjúklingum sem voru 

greindir með elliglöp. Samanburður var gerður á eintyngdum og tvítyngdum til að athuga á 

hvaða aldri sjúklingarnir voru þegar elliglöp komu fyrst fram. Niðurstöður sýndu að elliglapa 

varð vart um fjórum árum síðar hjá tvítyngdum samanborið við eintyngda sem bendir til þess 

að tvítyngi hafi fyrirbyggjandi áhrif á vitræna skerðingu (Bialystok, Craik og Freedman, 2007). 

 

Skilgreining tvítyngis 

Fyrsta tungumál sem barn lærir er móðurmálið. Með því er átt við fyrsta tungumál sem barn 

lærir á heimili sínu en börn geta í þessum skilningi átt fleira en eitt móðurmál. Góður 

móðurmálsgrunnur barna gegnir mikilvægu hlutverki fyrir þroska og hugræna starfsemi þeirra. 

Ef börn eru vel að sér í móðurmáli sínu eiga þau auðveldara með að læra annað tungumál sem 

gerir þeim kleift að þróa með sér tvítyngi (Cummins, 2001). 

Almennt eru nokkuð skiptar skoðanir á skilgreiningu tvítyngis vegna þess hve vítt hugtakið er. 

Einfaldasta skilgreiningin á hugtakinu er kunnátta í tveimur tungumálum. Vandi við þá 

orðskýringu er að ákveða mörk milli þess hver telst tvítyngdur og hver ekki. Margir kunna til 

dæmis hrafl í öðru tungumáli en móðurmáli sínu og gætu bjargað sér með takmörkuðum 

orðaforða án þess að það sé hægt að telja þá tvítyngda (Baker og Jones, 1998). 

   Leonard Bloomfield (1933) var fyrstur til að skilgreina tvítyngi. Hans skilgreining var 

nokkuð þröng, sem sagt krafa um að einstaklingur þyrfti að hafa bæði tungumál fullkomlega á 

valdi sínu til að teljast tvítyngdur. Macnamara (1967) skilgreindi tvítyngi sem 

lágmarkskunnáttu í seinna tungumáli í talmáli, hlustunarskilningi, lestri eða ritun. Titone (1972) 

hélt því hinsvegar fram að einstaklingur gæti talist tvítyngdur ef hann gæti fylgt 

máluppbyggingu og málreglum í öðru tungumáli án þess að styðjast við móðurmál sitt. 

   Eins og sést hafa fræðimenn ekki komið sér saman um skilgreiningu á hugtakinu og því 

getur verið erfitt að rannsaka tvítyngi. Þótt að tvítyngi sé ekki algerlega klippt og skorið eru 

fræðimenn almennt sammála um að einstaklingur sé talinn tvítyngdur ef hann hefur tvö 

tungumál á valdi sínu og talar bæði tungumálin að staðaldri í daglegu lífi (Grosjean, 1982, 2010; 

Mackey, 1962; Weinreich, 1968). Þetta viðhorf nær yfir fólk sem býr við tvö eða fleiri 
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tungumál, allt frá farandverkamanni sem talar tungumálið í viðkomandi landi en getur ekki 

endilega lesið eða skrifað það, til annars sem er löggiltur þýðandi sem hefur mjög gott vald á 

báðum tungumálum (Grosjean, 2015). Það má því lýsa tvítyngi sem vídd þar sem engin eða svo 

til engin kunnátta í öðru máli er á öðrum endanum og fullkomin kunnátta í tveimur tungumálum 

á hinum endanum. Á milli spannar kvarðinn mismunandi kunnáttustig í tveimur tungumálum 

(Poarch og Hell, 2012). 

 

Þróun og flokkar tvítyngis 

Það eru mismunandi ástæður sem liggja til grundvallar að börn verði tvítyngd. Í sumum 

tilfellum flytur heil fjölskylda til annars lands og talar móðurmál sitt áfram heima fyrir en verður 

síðan að tileinka sér tungumál landsins sem flutt var til. Í þessu tilviki myndu sumir 

fjölskyldumeðlimir flokkast með áunnið tvítyngi, en yngstu meðlimirnir myndu teljast jafnhliða 

tvítyngdir (Paradis, 2010). Jafnhliða tvítyngi á sér stað fyrir þriggja ára aldur, til dæmis þegar 

barn elst upp við tvö tungumál á heimilinu og talar þau bæði frá upphafi eða það lærir eitt 

tungumál heima og annað í leikskólanum. Áunnið tvítyngi er þegar börn tala móðurmál sitt en 

læra seinna annað tungumál til dæmis þegar þau fara í skóla eða flytja í land þar sem annað 

tungumál ríkir (Kohnert, 2010).  

 Þegar foreldrar taka sig upp og flytja til annars lands verða þau að tileinka sér málið að 

einhverju leyti í viðkomandi landi en börn þeirra ná oft meiri færni þar sem þau eiga auðveldara 

með að tileinka sér nýtt tungumál, auk þess sem nám barnanna fer yfirleitt fram á nýja 

tungumálinu. Félagsleg staða foreldra og barna þeirra, og viðhorf þeirra gagnvart nýja málinu 

hafa mikil áhrif á hvernig tungumál tvítyngda barnsins þróast. Það skiptir líka miklu máli hvort 

að börnin nota málið eingöngu í skólanum eða hvort að þau nota það líka í félagslegum 

aðstæðum, til dæmis hvort að þau haldi sig að miklu leyti við vinahóp samlanda sinna fyrir utan 

skólatíma eða hvort þau eignast vini, sem eru innfæddir. Menntun og menningarlegur 

bakgrunnur fjölskyldu í nýju landi getur einnig skipt máli. Fólk sem hefur góða menntun er 

líklegra til að veita meiri örvun og hvatningu í námi barna sinna og þeim farnast yfirleitt betur 

félagslega, námslega og efnahagslega (Harding-Esch og Riley, 2003).                       

 Það getur styrkt móðurmálsnotkun barnanna ef aðrir ættingjar eða vinir eru í félagslegu 

umhverfi þeirra sem tala sama móðurmál. Ef þau fá tækifæri til að heimsækja upprunalandið 

reglulega ná þau enn betri tökum á móðurmálinu og það hefur líka oft jákvæð áhrif á viðhorf 

þeirra til málsins. Jafnframt er mikilvægt að sinna móðurmálskennslu barna þó þau búi í öðru 

landi. Þá eiga þau auðveldara með að halda tengslum við ættingja í upprunalandi sínu og halda 
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tengingu við menningu sína. Einnig má gera ráð fyrir að þeim muni jafnframt vegna betur í 

síðara tungumálinu (Kohnert, 2010).  

 Enn þann dag í dag verður vart við það sjónarmið að það geti verið börnum til trafala 

að vera tvítyngd. Mikilvægt er að foreldrar kynni sér málið vel þegar afstaða er tekin til þess 

hvort þau verði tvítyngd eða ekki. Eins og niðurstöður fyrri rannsókna sýna þá græða börnin á 

því að vera tvítyngd auk þess sem þau eiga auðveldara með að tengjast fjölskyldum beggja 

foreldra og menningarheimum þeirra (Saunders, 1988).    

 

Tvítyngi og stýrifærni (e. executive function) 

Þroskasálfræðingar hafa beint athygli sinni að hugrænni starfsemi barna og hafa komist að því 

að tvítyngdir virðast búa yfir meiri stýrifærni heldur en eintyngdir. Stýrifærni er yfirhugtak yfir 

þau hugrænu ferli sem talið er að framheilinn stjórni. Hún felur meðal annars í sér 

skipulagningu, tímastjórn, hugrænan sveigjanleika, vinnsluminni, athyglis- og hömlunarstjórn 

(Isquith, Gioia og Espy, 2004; Anderson, 2002; Miyake o.fl., 2000). Stýrifærni hefur einnig 

tengsl við félagsfærni og siðferðislega hegðun. Skert stýrifærni hjá börnum getur meðal annars 

bent til taugaþroskaraskana á borð við einhverfu og athyglisbrest með eða án ofvirkni (Casey, 

Tottenham og Fossella, 2002). Þess vegna er mikilvægt að stýrifærni þroskist hjá einstaklingi 

þar sem hún leikur mikilvægt hlutverk í daglegu atferli (Anderson, 2002; Huizinga og Smidts, 

2011). Því má segja að börn séu betur undirbúin fyrir skólagöngu ef þau búa yfir þessum 

eiginleika (Riggs, Blair og Greenberg, 2003).  

 Í rannsóknum Bialystok (2006, 2010) hefur komið fram að tvítyngdir hafi mögulega 

betri hömlunarstjórn (e. inhibitory control) en eintyngdir þar sem þeir áttu auðveldara með að 

leiða hjá sér óviðkomandi eða gagnslausar upplýsingar. Hömlunarstjórn er ferli sem er 

nauðsynlegt til að halda aftur af óviðeigandi hegðun og hunsa atriði sem skipta ekki máli 

(Bjorklund og Harnishfeger, 1995). Börn á forskólaaldri taka miklum framförum í þróun 

sjálfsstjórnar á því að ná stjórn á hugsunum, hegðun og tilfinningum (Carlson, 2005; Zelazo og 

Müller, 2002). 

 Sumar rannsóknir hafa sýnt að líkur séu á að tvítyngdir eigi auðveldara en eintyngdir 

með að stjórna athygli sinni þegar þeir fást við yrt og óyrt verkefni (Bialystok, Craik og Ryan, 

2006; Emmorey, Luk, Pyers og Bialystok, 2008). Athyglisstjórn (e. attentional control) er færni 

til að stýra athyglinni ýmist að eða frá viðeigandi áreiti og viðhalda einbeitingu í verkefnum 

(Wass, Scerif og Johnson, 2012). Athyglis- og hömlunarstjórn vinna saman að því að greina 

aðalatriði frá aukaatriðum. Stjórn á athyglinni getur verið sjálfráð eða ósjálfráð og meðvituð 
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eða ómeðvituð (Gross, 1998). Bialystok, Craik, Klein og Viswanathan (2004) sýndu fram á í 

rannsókn sinni að tvítyngdir standa sig betur í Símon-verkefnum (e. Simon Task) heldur en 

eintyngdir. En verkefnið er hannað til að mæla athyglis- og hömlunarstjórn þar sem 

þátttakendur þurfa að bæla viðbragð við svörun. Það má því álykta að athyglis- og 

hömlunarstjórn þróist hraðar hjá tvítyngdum börnum. Kovács og Mehler (2009) komust einnig 

að því í rannsókn sinni að sjö mánaða gömul börn sem alin voru upp á tvítyngdu heimili sýndu 

meiri hömlunarstjórn miðað við jafnaldra sína sem voru aldir upp á eintyngdu heimili. 

 Hugrænn sveigjanleiki (e. cognitive flexibility) er eiginleikinn til að skipta á milli 

hugmynda og laga hegðun að síbreytilegu umhverfi. Hugrænn sveigjanleiki gerir það kleift fyrir 

viðkomandi að beita nýjum aðferðum við að leysa verkefni og hætta að nota aðferðir sem virka 

ekki. Tvítyngd börn eru í stöðugri vinnu að sía aðalatriði frá öðrum atriðum sem skipta minna 

eða engu máli. Þessi stöðuga vinna þjálfar hugrænan sveigjanleika hjá tvítyngdum sem getur 

síðan yfirfærst yfir á aðra þætti. Þessi eiginleiki birtist á forskólaaldri og tengist hæfni eins og 

sveigjanleika í vandamálaúrlausnum, sköpun og getu til að setja sig í spor annarra (Cragg og 

Chevalier, 2012; Doebel og Zelazo, 2013).  

Bialystok og Shapero (2005) gerðu rannsókn með tvísýnismyndum til að athuga hvort 

að ávinningur tvítyngdra barna í stýrifærni næði yfir önnur verkefni. Niðurstöður gáfu til kynna 

að tvítyngdir væru færari í að víxla athygli sinni á tvísýnismyndum, þeir áttu auðveldara með 

að flytja athygli á milli fígúra á myndunum. Þær töldu ástæðu þess að tvítyngd börn hafa 

yfirburði í færni til að útiloka afvegaleiðandi upplýsingar umfram eintyngd börn er þessi sífellda 

þjálfun í hugrænum sveigjanleika sem tvítyngd börn öðlast. Verkefnið reynir á hugrænan 

sveigjanleika og reynir einnig á athyglis- og hömlunarstjórn þar sem börnin þurfa að veita 

tilteknum atriðum myndarinnar athygli, hunsa fyrri túlkun á myndinni og móta nýja merkingu 

fyrir sama áreitið. 

Bialystok (1999) gerði einnig rannsókn á tvítyngdum börnum með DCCS-verkefni (e. 

dimensional change card sort), en það hefur gjarnan verið notað til að mæla hugrænan 

sveigjanleika. Niðurstöður sýndu að tvítyngdu börnin stóðu sig betur, þar sem fjögurra ára 

tvítyngdu börnin náðu svipuðum árangri og fimm ára eintyngdu börnin. 

 Bialystok (2009) taldi ástæðuna fyrir því að tvítyngdir virtust þróa með sér aukna 

stýrifærni miðað við eintyngd börn væri sú að tvítyngdir hafa fengið stöðuga þjálfun í að beina 

athygli sinni að því tungumáli sem þeir velja hverju sinni. En hún komst að því í rannsókn sinni 

árið 2001 að bæði tungumálin væru virk samtímis í hinum tvítyngda heila. Tvítyngd börn hafa 

vald á tveimur tungumálum sem eru þeim þá bæði aðgengileg og gerir þeim kleift að skipta um 

tungumál eftir þörfum. Þau þurfa sífellt að beina athygli sinni milli tveggja virkra tungumála til 
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þess að samskipti gangi sem best hjá þeim. Þetta gekk þvert á það sem áður var haldið fram að 

tvítyngdir ,,slökktu'' eða ,,kveiktu'' til skiptis á öðru hvoru tungumálinu eftir því sem aðstæður 

kölluðu á, það er að þetta væru tvö aðskilin málkerfi (Guttentag, Haith, Goodman og Hauch, 

1984).     

 Niðurstöður úr þessum rannsóknum gefa til kynna að þróun á stýrifærni eflist við 

tvítyngi, og þá einkum og sér í lagi hugrænn sveigjanleiki, hömlunar- og athyglisstjórn. Til eru 

margar aðferðir til að mæla umrædda eiginleika en það var ákveðið að styðjast við verkefnin í 

þessari rannsókn sem voru nefnd hér en það eru Símon-verkefni, tvísýnismyndir og DCCS-

verkefni. Sá munur sem virðist vera að finna á milli hópanna var á hæfni þeirra til að vinna úr 

ágreiningi skynjunar (e. perceptual conflict) og bregðast við óljósu truflandi eða ómerkilegu 

áreiti (e. non- salient target cue) en tvítyngd börn virðast búa yfir aukinni hæfni til að hamla 

þessum truflandi áreitum. 

 

Markmið rannsóknar 

Í þessari rannsókn verða hugrænir eiginleikar hjá eintyngdum og tvítyngdum börnum bornir 

saman. Athugað var hvort að tvítyngdir byggju yfir meiri stýrifærni heldur en eintyngdir eins 

og rannsóknarniðurstöður Bialystoks (1999, 2001, 2006, 2010) gefa til kynna. Það var gert með 

því að leggja þrjú rannsóknarverkefni fyrir ein- og tvítyngda hópa. Verkefnin sem voru lögð 

fyrir voru tvísýnar myndir, þyngri útfærsla af DCCS og leikurinn Símon segir. Atriði 

verkefnanna mæla hugrænan sveigjanleika, hvata- og athyglisstjórn. Búist var við því að 

tvítyngd börn stæðu sig betur í verkefnunum heldur en eintyngd börn. Rannsóknarspurningin 

var eftirfarandi: Búa tvítyngd börn yfir auknum hugrænum sveigjanleika og hafa þau betri 

hvata- og athyglisstjórn í samanburði við eintyngd börn? 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 31 barn á höfuðborgarsvæðinu, um var að ræða 9 drengi og 22 stúlkur. Sjá 

má nákvæmari útlistun á kynjahlutfalli og aldri þátttakenda í töflu 1. Meðalaldur var 7,13 ár. 

Af þátttakendum voru annars vegar 14 tvítyngd börn og var meðalaldur þeirra 7,29 ár og hins 

vegar 17 eintyngd börn og var meðalaldur þeirra 7,0 ár. Úrtakið var valið af hentugleika úr hópi 

barna á frístundaheimili við grunnskóla í Reykjavík, þar sem rannsóknin fór fram. Öll tvítyngd 

börn á heimilinu voru valin í úrtakið og til samanburðar voru valin álíka mörg eintyngd börn. 

Við val á tvítyngdum þátttakendum var stuðst við skilgreiningar sem fjallað var um í inngangi, 

en það er, að þau hafi vald yfir tveimur tungumálum og tali bæði tungumálin að staðaldri. 

Starfsfólk frístundaheimilisins staðfesti að tvítyngi barnanna uppfylltu þessi skilyrði. 

Tvítyngdir þátttakendur áttu flestir eitt íslenskt foreldri og annað foreldri sem var af erlendu 

bergi brotið, aðrir höfðu annað hvort búið erlendis með íslenskum foreldrum sínum eða áttu 

foreldra af erlendum uppruna sem höfðu sest að á Íslandi áður en þau fæddust. 

Tafla 1. 

Skipting þátttakenda eftir aldri, kyni og ein- og tvítyngi 

 Allir 

N=31  

Tvítyngi 

N=14 

Eintyngi 

N=17 

Aldur    

6 ára 8 (25,8%) 3 (21,4%) 5 (29,4%) 

7 ára 11 (35,5%) 4 (28,6%) 7 (41,2%) 

8 ára 12 (38,7%) 7 (50,0%) 5 (29,4%) 

Kyn    

Drengir 9 (74,1%) 4 (28,6%) 5 (29,4%) 

Stúlkur 22 (25,9%) 10 (71,4%) 12 (70,6%) 

 

Matsaðferðir   

Í rannsókninni var notast við þrenns konar matsaðferðir.  

 

1)  Tvísýnismyndir (e. ambiguous figures).           

Til að meta hugrænan sveigjanleika var notast við tvísýnismyndir. Tvísýnismyndir eru óljósar 

skynvillur (e. ambiguous illusions) sem gefa áhorfandanum möguleika á að túlka myndina á 
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fleiri en einn veg, en hvorug túlkun er þó réttari en hin (Bialystok og Shapero, 2005). Oftast sér 

áhorfandinn aðeins eina fígúru og tekur ekki eftir hinni fígúrunni á myndinni fyrr en eftir nokkra 

stund eða jafnvel ekki fyrr en eftir að hafa fengið ábendingu um hana. Fígúrurnar skiptast á því 

að vera í forgrunni og bakgrunni og því er ekki hægt að sjá báðar myndirnar í einu. Vasi Rubins 

er örugglega þekktasta dæmið um tvísýnismynd. Þegar horft er á vasann virðist hann vera í 

forgrunni og sést sem fígúra en andlitin eru ekki skynjuð og virðast eingöngu vera bakgrunnur 

vasans. Þegar andlitin eru í forgrunni er þetta öfugt (Jörgen L. Pind, 2013). 

Rannsakendur sérvöldu 14 myndir, 12 af þeim voru tvísýnismyndir, og tvær voru 

æfingarmyndir, önnur var tvísýn en hin var venjuleg mynd. Myndirnar voru prentaðar með 

litaprentara, þær klipptar til og plastaðar. Þrjár myndanna voru í lit og níu þeirra svarthvítar. 

Myndunum var raðað eftir erfiðleika eftir að rannsakendur höfðu metið þær hvor í sínu lagi og 

svo sammælst um niðurstöðu eftir forprófun þeirra. 

Myndirnar og vísbendingar sem þátttakendur fengu þegar þeir áttu í erfiðleikum með að 

sjá fígúrur út úr tvísýnismyndunum, voru forprófaðar á barni á sambærilegum aldri áður en 

rannsókn hófst. Eftir niðurstöðum forprófunarinnar var framkvæmdin þróuð áfram þar sem 

ýmsar hugmyndir vöknuðu að bættu orðalagi og vísbendingum fyrir myndirnar.  

Svör þátttakenda voru tekin upp á hljóðupptöku og skráð niður við yfirferð og úrvinnslu 

gagna. Gefin voru stig fyrir það sem hver þátttakandi sá hverju sinni. Mat á svörum barnanna 

var tvíþætt. Við fyrra mat var aðeins skoðað hversu oft barn sá báðar fígúrur sem hægt var að 

sjá út úr hverri tvísýnismynd fyrir sig án þess að fá hjálparvísbendi. Stigagjöfin var frá núll upp 

í tólf, þar sem eitt stig var gefið fyrir að sjá báðar fígúrur, en ekkert stig var gefið ef barnið sá 

einungis eina fígúru eða enga.   

Við seinna mat var kannað hvernig börnum tókst að sjá fígúrur þegar þeim var veitt 

aðstoð. Þá var þeim gefin ein til fjórar vísbendingar um atriði á myndinni sem gætu auðveldað 

þeim að sjá fígúrurnar. Með þessu móti er hægt að meta frammistöðu barnanna með nákvæmari 

hætti. Þátttakandi gat fengið allt að 4 stig fyrir hverja mynd. Stigagjöfin var með eftirfarandi 

hætti: Fjögur stig voru gefin fyrir að sjá tvær fígúrur án hjálpar, þrjú stig fyrir að sjá tvær fígúrur 

með hjálp, tvö stig fyrir að sjá eina fígúru án hjálpar, eitt stig fyrir að sjá eina fígúru með hjálp 

og að lokum núll stig ef þátttakandi sá ekkert úr mynd. Hægt var að fá allt upp í 48 stig.  

Hægt er að skoða allar vísbendingar sem gefnar voru við hverja mynd að hverju sinni í 

viðauka. Vasi Rubins var til dæmis 1 af 12 tvísýnismyndum þessarar rannsóknar (sjá viðauka 

1). Þar sjá börn oft einungis vasann sem er svarti hluti myndarinnar en þá er barni bent á að 

skoða hvíta hlutann á myndinni og ímynda sér nef sem rannsakandi bendir þeim á. Ef að þetta 
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varð til þess að þátttakandi tók eftir andlitum á hvíta hluta myndarinnar var skráð að barn þurfti 

einungis eitt vísbendi til að sjá báðar fígúrur. Og barnið fékk því 3 stig fyrir myndina. 

2)  DCCS-verkefnið.                   

Notast var við þyngri útfærslu af DCCS (e. dimensional change card sort) til að meta 

hugrænann svegjanleika þátttakenda. Verkefnið felur í sér afvegaleiðandi vísbendingar um að 

fylgja reglu og víxla henni (Zelazo, 2006). Í auðveldari útgáfunni eiga börn að flokka spil 

samkvæmt einföldu flokkunarkerfi, til dæmis eftir formi. Börnin fá síðan fyrirmæli um að skipta 

um aðferð með því að fylgja annarri flokkunarreglu, til dæmis eftir lit. Verkefnið hefur verið 

lagt fyrir börn á aldrinum 3 til 5 ára. Ung börn sem eiga í erfiðleikum með DCCS-verkefnið eru 

talin eiga í erfiðleikum með að fylgja flóknum reglum ásamt því að vera með skerðingu í 

hömlunarstjórn og vinnsluminni (Kloo og Perner, 2005; Zelazo o.fl., 2003). 

Þyngri útfærsla DCCS-verkefnisins er ætlað fyrir börn upp að 7 ára aldri og var notuð í 

þessari rannsókn. Börnin áttu að flokka 21 spil sem voru með litríkum myndum af rauðri kanínu 

eða bláum bát á hvítum bakgrunni. 14 spilanna voru venjuleg spil, en 7 þeirra voru með svörtum 

5 mm ramma utan um myndirnar á spilunum. Á venjulegu spilunum voru 7 myndir af rauðri 

kanínu og 7 myndir af bláum bát. Á spilunum með svarta rammanum voru 4 myndir af rauðri 

kanínu og 3 myndir af bláum bát (sjá viðauka 2). Öll spil voru úr harðspjaldapappír sem ekki 

var hægt að sjá í gegnum og voru spilin plöstuð. Þessi spil voru flokkuð til skiptis í tvo bakka, 

annar bakkinn var með mynd af blárri kanínu en hinn bakkinn var með mynd af rauðum bát. 

Hver bakki var 11,5 cm á lengd, 9,5 cm á breidd og 2 cm að dýpt. 

Þegar áreitið ,,svartur rammi'' var til staðar á spili átti að flokka það eftir lit, annars var 

aðal flokkunarreglan að flokka spilin eftir formi, en þriðjung spilanna átti að flokka eftir lit. 

Þegar áreitið var ekki til staðar, sem var í 60% tilfella, átti að flokka spilin eftir formi. 

Markmiðið var því að sjá hvort að börn gætu breytt svörun sinni eftir víxlun á 

flokkunarreglunni. Í þessari rannsókn var fjöldi vitlaust flokkaðra spila skráður en mögulegt 

var að fá allt að 21 villu í flokkuninni. Heildarstig voru því á bilinu 0 - 21.  

 

3) Símon segir-verkefnið. 

Til að meta hömlunarstjórn þátttakenda var notast við leikinn Símon segir (Strommen, 1973), 

en hann getur reynst gagnlegt verkfæri til að rannsaka þroska á hömlunarstjórn (e. inhibitory 

control). Leikurinn tekur stuttan tíma og börnum þykir hann skemmtilegur. Rannsakendur 

útbjuggu hljóðupptöku með 25 leiðbeiningum um að framkvæma hreyfingar, 17 þeirra 

innihéldu áreitið sem var orðið ,,Símon segir’’ og átta, eða um þriðjungur þeirra, voru lausar 
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við áreitið (sjá viðauka 3). Upptakan var 78 sekúndna löng, tekin upp með iPhone 7 síma í 

gegnum snjallsímaforrit með hljóðtökutíðninni 16 - 44.1KHz. Upptakan var svo spiluð með 

Bose SoundLink Mini þráðlausum hátalara fyrir þátttakendur. 

Leikurinn er þannig að leiðtogi nefnir og framkvæmir röð einfaldra hreyfinga eins og 

,,snertu nefið'' eða ,,hendur upp''. Hvort að barnið eigi að framkvæma hreyfinguna eða ekki 

ræðst af því hvort leiðtoginn segir ,,Símon segir’’ á undan fyrirmælunum sínum. Ef svo er þá 

hreyfir barn sig í samræmi við það, en ef svo er ekki, verður barnið að hamla hreyfingunni. 

Þegar áreitið ,,Símon segir'' er til staðar verður barn að fylgja leiðbeiningum og framkvæma 

hreyfingu samkvæmt fyrirmælunum en þegar áreitið er ekki til staðar verður það að hamla allri 

hreyfingu. Það að leiðtoginn framkvæmir alltaf hreyfingu samhliða leiðbeiningu sinni getur 

valdið hömluleysi hjá barninu. Í þessari rannsókn var hægt að skora allt upp í 50 stig.  

Stigagjöfin fyrir þær leiðbeiningar sem innihéldu markáreitið ,,Símon segir'' var með 

eftirfarandi hætti: Núll stig voru gefin þegar þátttakandi átti að hreyfa sig en hann gerði það 

ekki, eitt stig fyrir að gera hreyfinguna að hluta til og tvö stig gefin fyrir að gera rétt umbeðna 

hreyfingu. Stigagjöfin fyrir markáreitislausar leiðbeiningar eða hömlunarumferðir var 

hinsvegar með eftirfarandi hætti: Núll stig voru gefin þegar þátttakandi átti ekki að framkvæma 

hreyfingu, en hann framkvæmdi hana, eitt stig fyrir að hreyfa sig að hluta til og tvö stig gefin 

fyrir enga hreyfingu. Heildarstig yfir hömlunarumferðir gátu verið á bilinu 0 - 16. 

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er megindleg rannsókn (e. quantitative data analysis) þar sem stuðst er við 

hefðbundið tilraunarsnið þar sem bornir eru saman tveir ólíkir hópar. Hóparnir tveir eru tvítyngd 

og eintyngd börn. Í þessu tilfelli er verið að bera saman hugrænan sveigjanleika milli hópanna, 

en hugrænn sveigjanleiki er mældur með þeim þremur mælitækjum sem fjallað hefur verið um 

hér að framan.  

 

Framkvæmd 

Upplýst samþykki var fengið frá foreldrum eða forráðamönnum fyrir þátttöku barnanna. Einnig 

var fengið leyfi fyrir hljóðupptökum á meðan rannsókn stóð með því skilyrði að upptökum yrði 

fargað eftir að rannsókn lyki. Rannsóknin fór fram á frístundaheimili við grunnskóla í 

Reykjavík. Rannsakandi kynnti sig fyrir hverjum og einum þátttakanda og athugaði hvort vilji 

og áhugi væri til staðar fyrir því að vinna verkefni með honum. Þátttakendum var sagt að þeir 
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væru að hjálpa rannsakanda við skólaverkefni og að þeir mættu neita eða hætta þátttöku hvenær 

sem væri og að þátttaka þeirra væri mikils metin.  

Þátttakandi var leiddur í hljóðláta skólastofu, þar var byrjað á að skrá niður upplýsingar 

um hvern þátttakanda áður en hafist var handa við verkefnið, spurt var til nafns og aldurs, þar 

að auki var athugað hvort þátttakandi væri mögulega tvítyngdur, þá var spurt hversu mörg 

tungumál hann kynni og hvort hann hefði átt heima á Íslandi allt sitt líf. Ef ástæða var til að 

ætla að þátttakandi væri tvítyngdur var einnig spurt hvort hann talaði seinna tungumálið að 

minnsta kosti einu sinni í viku. Nöfn þátttakenda voru skráð til að auðvelda rannsakendum að 

finna þá aftur fyrir seinni hitting. Hver þátttakandi fékk númer, það var notað til að merkja 

hljóðupptökur og fleiri gögn við úrvinnslu gagna, en hljóðupptökum og númeralyklinum var 

eytt í lok rannsóknar og með því var nafnleynd tryggð. 

Rannsakandi sat við hlið þátttakanda og dró fram eina mynd í einu og sýndi þátttakanda, 

hinar myndirnar voru huldar inni í möppu til að sporna gegn því að þær drægju einbeitingu 

barnsins frá þeirri mynd sem var til sýnis hverju sinni. Byrjað var á að sýna æfingarmyndir og 

fyrirmælin voru gefin samhliða þeim. Útskýrt var hvaða fígúrur æfingarmyndirnar höfðu að 

geyma, auk þess voru þátttakendur upplýstir um að sumar myndirnar sem rannsóknin hafði að 

geyma innihéldu tvær fígúrur líkt og fyrri æfingarmyndin gerði, eða jafnvel fleiri. Hægt er að 

skoða fyrirmæli, myndir og allar vísbendingar sem notaðar voru nánar í viðauka 1. 

Tvísýnismyndir voru þá lagðar fyrir þátttakendur og þeir beðnir um að skýra frá hvað þeir sáu 

út úr myndunum. Athugað var hvort þeir sáu eina eða tvær fígúrúr út úr myndunum sem þeim 

voru birtar, eða hvort þeir ættu í erfiðleikum með að sjá fígúrur út úr myndunum. 

Þegar barn hafði sagt til um hvað það sá á myndinni var því hrósað, óháð svari. Ef að 

barn sá aðeins aðra fígúruna á myndinni var þeim alltaf gefin fyrirfram ákveðin vísbending (sjá 

viðauka 1) um hina fígúruna sem finna mátti á hverri mynd. Það sama átti við ef börn sáu engar 

fígúrur, þá var þeim gefin vísbending um báðar fígúrurnar. Hægt var að fá allt að fjórar 

vísbendingar um hverja fígúru en það fór eftir myndum. Að lokum var þátttakendum þakkað 

fyrir aðstoð þeirra líkt og gert var í upphafi, þar að auki var þeim boðið að taka þátt í næsta 

verkefni sem átti að hefjast um það bil viku síðar. Þeim var sagt að það yrði öðruvísi verkefni 

þá og að farið yrði í einn leik með þeim ef áhugi væri fyrir því.  

Að viku liðinni mættu rannsakendur aftur með DCCS-verkefnið. Þá settust þátttakandi 

og rannsakandi aftur niður við borð saman hlið við hlið í hljóðlátu herbergi. Á borðinu voru 

tveir bakkar, mynd af bát var föst efst á öðrum bakkanum og mynd af kanínu á hinum. Útskýrt 

var fyrir hverjum og einum að verkefnið snerist um að flokka spil í rétta bakka. Byrjað var á að 

sýna þátttakendum allar gerðir þeirra spila sem flokka þurfti en það voru fjórar tegundir. 
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Flokkunarreglur voru útskýrðar vandlega fyrir þátttakendum, þá voru nokkur sýnidæmi tekin 

og svo æfðu þátttakendur sig að flokka nokkur spil rétt með rannsakanda (sjá viðauka 2). Þegar 

barn flokkaði spil vitlaust var það leiðrétt og því hrósað fyrir rétta flokkun í æfingum. Þegar 

bæði rannsakandi og barn töldu sig vera nægilega undirbúin fyrir flokkunina var hafist handa. 

Annar rannsakandinn rétti barninu eitt spil í einu til flokkunar á meðan hinn sá um að mæla 

tímann sem það tók barn að flokka öll spilin. Ef rannsakendur tóku eftir því að barn væri að 

flokka vitlaust minntu þeir barnið einu sinni á flokkunarreglurnar til viðbótar. Að verkefninu 

loknu fór annar rannsakandinn í gegnum spilin og skráði hjá sér fjölda vitlaust flokkaðra spila 

og tímann sem það tók að flokka spilin. Á meðan skráningu stóð fór hinn rannsakandinn í það 

að kynna næsta verkefni sem var leikurinn Símon segir. Byrjað var á að spyrja hvern þátttakanda 

hvort hann hafði einhvern tímann prufað leik sem heitir Símon segir. Ef barnið hafði farið í 

leikinn áður var það spurt hvað það myndi gera ef rannsakandinn segði ,,Símon segir hendur 

upp’’ annars vegar og hins vegar hvað það myndi gera ef hann segði ,,snúðu þér í hring’’. Barni 

var hrósað ef það svaraði rétt og góðfúslega leiðrétt ef það gerði hið gagnstæða. Næst var farið 

yfir reglur leiksins að minnsta kosti einu sinni með hverjum og einum (sjá viðauka 3), hvort 

sem barn vissi leikreglurnar fyrir eða ekki. Börnin voru beðin um að hita upp með rannsakanda 

og æfa að gera allar hreyfingar leiksins á móti honum. Rannsakandi tók fram að hann myndi 

gera allar hreyfingar leiksins hvort sem hann segði orðin ,,Símon segir’’ á undan þeim eða ekki, 

en þátttakandinn ætti einungis að gera hreyfingarnar þegar hann heyrði orðin ,,Símon segir’’ á 

undan. Nánari útlistun hreyfinga og uppröðun þeirra má sjá í viðauka. Þegar leikreglur voru 

orðnar skýrar fyrir þátttakendum stilltu rannsakandi og barn sér upp á móti hvort öðru. Þá 

útskýrði rannsakandi að hann hafði útbúið hljóðupptöku af sjálfum sér með öllum fyrirmælum 

um hreyfingarnar og að leikurinn myndi hefjast þegar byrjað væri að spila hana í hátalara sem 

var staðsettur honum við hlið. Fyrir aftan rannsakanda 1 sat rannsakandi 2, sem lét lítið fyrir 

sér fara og skráði niður frammistöðu hvers og eins í leiknum. Rannsakandinn sagði fyrstu 

setningarnar upphátt með hljóðupptökunni til að fanga athygli barns frá hátalaranum, svo 

hreyfði hann eilítið varir sínar með upptökunni og sagði þær setningar upphátt sem voru honum 

minnisstæðastar. Öllum börnunum var hrósað bæði við æfingu hreyfinga og að leik loknum. 

Að lokum var þátttakendum þakkað fyrir aðstoðina. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Öll tölfræðileg úrvinnsla á niðurstöðum og myndritum fór fram í tölfræðiforritinu SPSS (e. 

Statistical Package in Social Science) og Microsoft Excel. Til að rannsaka mun á tvítyngdum 
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og eintyngdum börnum í hugrænum sveigjanleika var notast við t-próf fyrir mun á meðaltölum 

tveggja hópa. Til að greina enn frekar niðurstöður var notast við öryggisbil fyrir meðaltölin og 

Cohen‘s d. Í upphafi voru skoðaðar tíðnitöflur fyrir allar breytur rannsóknarinnar og kom í ljós 

að engir útlagar eða önnur vandamál voru til staðar. 

t-próf er marktektarpróf sem metur hvort það sé marktækur munur á tveimur 

meðaltölum og er talið vera afkastamesta marktektarprófið (Moore, McCabe og Craig, 2010). 

Prófið telst vera traust gagnvart skekkjum en ótraust gagnvart frávillingum. Traustleikinn eykst 

með úrtaksstærð. Forsendur prófsins eru að engir frávillingar né skekkja séu til staðar og að 

dreifingin sé normal. Í þessari rannsókn var notast við Alpha mörkin (α) 0,05 í samræmi við 

95% öryggisbil.  

Notast var við staðlaða mælikvarðann Cohen‘s d. Cohen‘s d er áhrifsstærð sem sýnir 

hversu mikill munur er milli hópa, miðað við sameiginlegt staðalfrávik hópanna. Ef niðurstaðan 

úr Cohen‘s d er 0,2 – 0,4 er lítill greinanlegur munur á fráviki frá núlltilgátu. Ef Cohen‘s d er 

0,5 – 0,7 telst munurinn miðlungsmikill og ef niðurstöður eru hærri en 0,8, getur farið yfir 1, er 

um augljóst frávik frá núlltilgátu að ræða. Hvað telst lítið og hvað telst mikið er þó breytilegt 

eftir því hvaða gögn er verið að skoða og úr hvers konar úrtaki þau eru fengin (Moore, McCabe 

og Craig, 2010). 
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Niðurstöður 

Tvísýnismyndir                    

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tvítyngdir sáu að meðaltali oftar tvær fígúrur út úr 

tvísýnismyndum eða í 41,1% tilvika (M= 4,93, sf= 2,06) en eintyngdir sem sáu mun í 35,3% 

tilvika (M= 4,24, sf= 1,39). Sjá má nákvæmari útlistun á þeim mun sem fannst á eintyngdum 

og tvítyngdum börnum í töflu 2. Niðurstöður gáfu til kynna að meiri breytileiki sé innan 

tvítyngda hópsins heldur en innan eintyngda hópsins, þegar engin hjálp er veitt. Því mætti álykta 

að eintyngdi hópurinn sé einsleitari en sá tvítyngdi í þýði.      

Tvítyngdir stóðu sig betur að meðaltali (M= 37,43, sf= 3,94) með hjálp eða í 78% tilvika 

sáu þeir tvær fígúrur út úr tvísýnismyndum eftir að hafa fengið vísbendingu. Aftur á móti sáu 

eintyngdir í 72,3% tilvika að meðaltali (M= 34,71, sf= 3,90) báðar fígúrur með hjálp.

 Allir þátttakendur fengu jafnmörg hjálparvísbendi þegar þeir sáu ekki þær fígúrur sem 

finna mátti á tvísýnismyndunum. Mörgum reyndist erfitt að sjá fleiri en eina fígúru, jafnvel þó 

að hjálp væri veitt. Við nánari skoðun á fjölda hjálparvísbenda, kom í ljós að hjálparvísbendin 

nýttust tvítyngda hópnum betur að meðaltali (M= 7,43, sf= 2,41) en þau nýttust eintyngda 

hópnum að meðaltali (M= 5,47, sf= 3,61). Hjálpin nýttist tvítyngdum oftar eða í 25,6% tilvika 

en eintyngdum í 18,9% tilvika. Tvítyngdu börnin nýttu sér 7,43 vísbendingar að meðaltali fyrir 

allar 12 myndirnar í heild sinni en eintyngdu börnin nýttu sér að meðaltali 5,47 vísbendingar. 

Tvítyngda hópnum gekk betur að meðaltali að sjá þær fígúrur, sem þeir komu ekki auga á í 

fyrstu, þegar þeir fengu hjálparvísbendi.    
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir tvísýnismynda-verkefnið    

  Meðaltal Staðalfrávik Spönn 95% öryggisbil meðaltals 

Allir (N=31)    Lægri mörk Efri mörk 

Án hjálpara 4,55 (37,9%) 1,73 2 – 8 3,91 5,18 

Með hjálpb 35,94 (74,9%) 4,09 27 – 44 34,44 37,44  

Hjálparvísbendingarc  6,35 (21,9%) 3,23 0 – 11 5,17  7,54 

Eintyngdir (N=17)      

Án hjálpar 4,24 (35,3%) 1,39 2 – 6 3,52 4,95 

Með hjálp 34,71 (72,3%) 3,9 27 – 40 32,70 36,71 

Hjálparvísbendingar 5,47 (18,9%) 3,61 0 – 11 3,62 7,33 

Tvítyngdir (N=14)      

Án hjálpar 4,93 (41,1%) 2,06 2 – 8 3,74 6,12 

Með hjálp 37,43 (78,0%) 3,94 32 – 44 35,16 39,7 

Hjálparvísbendingar 7,43 (25,6%) 2,41 3 – 11 6,04 8,82 

aMöguleg stig frá 0 – 12 fyrir 12 myndir       

bMöguleg stig frá 0 – 48 fyrir 12 myndir 

cFjöldi vísbendinga 

 

Meðaltöl benda til þess að tvítyngdum börnum á þessu aldursbili gangi betur en eintyngdum að 

sjá fígúrur út úr tvísýnismyndum. Með t-prófi er hægt að prófa hvort þessi munur sé 

raunverulegur, það er hvor hann sé til staðar í þýði. Þar sem prófið reyndist ómarktækt t(29) = 

-1,12; p =0,274 er ekki hægt að hafna núlltilgátunni og niðurstöðurnar í úrtakinu því ekki 

nægjanlega afgerandi til að hægt sé að álykta um mun á hópunum tveimur. 

Lítið vantaði upp á að marktekt næðist þegar verkefnið var skoðað með aðstoð 

hjálparvísbenda t(29) = -1,93; p =0,064. Við athugun á fjölda hjálparvísbenda sem nægðu til 

þess að barn sæi fígúru, sem það sá ekki án hjálparvísbenda kom einnig fram ómarktækur munur 

á hópunum t(29) = -1,74; p =0,093 þar sem lítið vantaði til að marktekt næðist. 

 Öryggisbilin segja okkur á hvaða bili líklegt er að meðaltalið liggi í þýðinu miðað við 

95% vissu. Við nánari skoðun á stigagjöf tvísýnismynda, án hjálpar, er heildarmeðaltalið sem 

fékkst í úrtakinu 4,55. Öryggisbilið er 3,91 til 5,18 sem þýðir að það eru 95% líkur á því að 

meðaltalið í þýðinu sé á bilinu 3,91 til 5,18 stig. Neðri mörk fyrir eintyngda fara niður í 3,52 og 
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eru hæst 3,74 hjá tvítyngdum. Efri mörk eru 4,95 fyrir eintyngda en hjá tvítyngdum fara þau 

uppí 6,12. Bilið er 8% breiðara fyrir tvítyngda hópinn. 

Það er erfitt að spá fyrir um meðaltalið innan þýðis fyrir verkefnið án hjálpar sem og 

fyrir hversu mörg hjálparvísbendi að meðaltali nýtast börnum, vegna þess að öryggisbilin gætu 

mögulega verið of breið til að spá því með fullri vissu. Þar að auki er erfitt að segja til um það 

hvort að einhver munur sé til staðar vegna þess að öryggisbil hópanna skarast. Aftur á móti eru 

bilin frekar sambærileg í breidd og mögulega ekki of breið til að túlka þegar verkefnið er skoðað 

með hjálp. Bilin skarast nokkuð en ekki mikið, þetta gefur til kynna að einhver munur sé 

mögulega til staðar á tvítyngdum og eintyngdum þegar tvísýnismyndir eru skoðaðar með hjálp 

en ekki er hægt að segja svo með eins mikilli vissu og ef bilin myndu ekkert skarast.  

Hægt væri að draga þá ályktun að 95% vissa sé um að meðaltöl liggi á þessum ákveðnu 

bilum innan þýðis. Þar sem úrtakið er lítið, er öryggisbilið frekar vítt og niðurstaðan í úrtakinu 

er ekki að spá mjög nákvæmt fyrir um þýðið. Með því að reikna Cohen‘s d getum við fengið 

staðlaðan mun á milli hópanna tveggja, en það gerir allan samanburð mun einfaldari. 

Cohen‘s d er reiknað til þess að meta hversu mikill munur er á milli eintyngdra og 

tvítyngdra. Það sýndi fram á augljóst frávik frá núlltilgátu um engan mun. Það er því ólíklegt 

að enginn munur sé á milli hópanna. Útreikningur á Cohen‘s d fyrir mun á milli ein- og 

tvítyngdra hópa, í að sjá fígúrur án hjálpar skilaði gildinu 1,02 sem telst vera frekar há 

áhrifastærð. Samkvæmt þessum niðurstöðum má álykta að það sé frekar mikill munur á 

hugrænum sveigjanleika barna eftir því hvort þau eru ein- eða tvítyngd. Við nánari skoðun á 

hvernig börnum gekk með hjálparvísbendi var einnig augljósan mun að finna, en Cohen‘s d 

skilaði þar gildinu 2,75. Cohen‘s d skilaði gildinu 1,12 fyrir mun á magni hjálparvísbenda milli 

hópanna.  
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Mynd 1. Heildarstig hvers þátttakenda við tvísýnismyndir án hjálpar, eftir eintyngi eða 

tvítyngi. 

Á mynd 1 má sjá nánar hvernig þátttakendum gekk að sjá báðar fígúrur á tvísýnismyndum án 

þess að fá aðstoð. Hér sést að þátttakendur sjá mest 8 myndir af 12 þegar engin hjálp var veitt. 

Einnig sést að eintyngdir sáu aldrei fleiri en 6 myndir, en 2 tvítyngdir sáu mest 8 myndir. 

 

Mynd 2. Hlutfall þátttakenda sem sáu báðar fígúrur án hjálpar, eftir eintyngi eða 

tvítyngi fyrir tvísýnismyndir. 
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Á mynd 2 má sjá nánar hvernig þátttakendum gekk að sjá hverja mynd fyrir sig án þess að fá 

aðstoð. Hér eru einungis upplýsingar um hlutfall þeirra þátttakenda sem sáu báðar fígúrur á 

tvísýnismynd án hjálparvísbenda. Eins og sjá má þá eru myndirnar misþungar og röð þeirra eftir 

erfiðleikastigi virðist nokkuð áreiðanleg hjá rannsakendum. Mynd númer 1 virðist annars vegar 

vera of auðveld, en mynd númer 11 virðist hins vegar vera of erfið fyrir þennann aldurshóp. Sjá 

má að tvítyngdum gengur hlutfallslega betur en eintyngdum á öllum myndunum, fyrir utan 

myndir númer 5 og 6.  

 

Mynd 3. Heildarstig hvers þátttakanda við tvísýnismyndir með hjálp, eftir eintyngi eða 

tvítyngi. 

Á mynd 3 má sjá nánar hvernig þátttakendum gekk með hjálp að sjá fígúrur á tvísýnismyndum. 

Hér sést hvernig tvítyngdir eru með hærri heildarstig en eintyngdir þátttakendur. Tvítyngdir eru 

lægst með 32 stig af 48 en eintyngdir fara alveg niður í 27 stig. Hæstu heildarstig eintyngdra 

eru 40 stig en tvítyngdir skora allt að 44 stig af 48 mögulegum. Með öðrum orðum má segja að 

þeir sem skora lægst á kvarðanum eru allir eintyngdir og þeir sem skora hæst eru allir tvítyngdir. 
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Mynd 4. Hlutfall stiga þátttakenda fyrir tvísýnismyndir með hjálp, eftir eintyngi eða tvítyngi. 

Á mynd 4 má sjá nánar hvernig þátttakendum gekk að meðaltali að sjá hverja mynd fyrir sig 

þegar þeir fengu aðstoð. Eins og sjá má þá eru tvítyngdir að skora fleiri stig að meðaltali fyrir 

myndir og gengur betur en eintyngdum á flestum, ef ekki öllum myndunum. Hér sést betur að 

mynd númer 11 er ekki of erfið fyrir þennann aldurshóp þegar þátttakendur fá örlitla hjálp, þó 

má telja hana vera með erfiðustu myndum rannsóknarinnar.  

 

Mynd 5. Heildarfjöldi hjálparvísbenda hvers þátttakanda við tvísýnismyndir, eftir 

eintyngi eða tvítyngi. 

Á mynd 5 má sjá nánar hversu margar hjálparvísbendingar hver þátttakandi þurfti til að sjá þær 

fígúrur úr tvísýnismyndum, sem þeir áttu í erfiðleikum með að sjá fyrst. Hér sést meðal annars 
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að allir tvítyngdir þátttakendur gátu nýtt sér þá aðstoð sem var í boði. Þeir þurftu allt frá 3 til 11 

vísbendingar fyrir allar 12 myndirnar í heild. Eintyngdir þurftu að minnsta kosti eina 

vísbendingu til þess að sjá aðrar fígúrur, fyrir utan einn einstakling þar sem hjálpin kom ekki 

að gagni. 

 

Símon segir-verkefnið                    

Niðurstöður sýna að einhver munur er á frammistöðu hópanna í leiknum Símon segir. Þegar 

meðaltölin eru skoðuð sést að meðaltalstíðni stiga úr Símon segir-leiknum er hærri hjá 

tvítyngdum (M= 42,5, sf= 4,05) en hjá eintyngdum (M= 37,65, sf= 4,10). Tvítyngdir voru að 

standa sig betur en eintyngdir. Tvítyngdir gerðu að meðaltali 85% hreyfinganna rétt en eintyndir 

voru að gera 75,3% hreyfinganna rétt. Sjá má nákvæmari útlistun á þeim mun sem fannst á 

eintyngdum og tvítyngdum börnum í þessu verkefni í töflu 3.  

Niðurstöður benda til þess að tvítyngdum börnum á þessu aldursbili gangi betur en 

eintyngdum í Símon segir. Með t-prófi er hægt að svara þeirri spurning hvort þessi munur sem 

virðist vera til staðar sé tölfræðilega marktækur. 

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir Símon segir-verkefnið   

  Meðaltal Staðalfrávik Spönn 95% öryggisbil meðaltals 

    Lægri mörk Efri mörk 

Allir (N=31) 39,84 (79,7%) 4,76 27 – 48 38,09 41.59 

Eintyngdir (N=17) 37,65 (75,3%) 4,10 27 – 44 35,47 39,82 

Tvítyngdir (N=14) 42,50 (85,0%) 4,05 34 – 48 40.16 44.84 

 

Við prófun núlltilgátu með t-marktektarprófi kom fram marktækur munur á athyglis- og 

hömlunarstjórn t(29) = -3,24; p < 0,01. Tvítyngdir sýna betri athyglis- og hömlunarstjórn en 

eintyngdir í Símon segir-leiknum.   

Öryggisbilin segja okkur á hvaða bili líklegt er að meðaltalið liggi i þýðinu miðað við 

95% vissu. Heildarmeðaltalið sem fékkst í úrtakinu var 39,84. Öryggisbilið er 38,09 til 41,59 

sem þýðir að það eru 95% líkur á því að meðaltalið í þýðinu sé á bilinu 38,09 til 41,59 stig. 

Hægt væri að draga þá ályktun að 95% vissa sé um að meðaltöl liggi á þessum ákveðnu bilum 

innan þýðis. Neðri mörk fyrir eintyngda fara niður í 35,47 og eru hæst 40,16 hjá tvítyngdum. 

Efri mörk eru 39,82 fyrir eintyngda en hjá tvítyngdum fara þau upp í 44,84. 
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Við getum ályktað með 95% vissu að munurinn sem er á ein- og tvítyngdum í hugrænum 

svegjanleika og öðru áðurnefndu sé marktækur vegna þess að hlutfallið er greinilega hærra fyrir 

tvítyngda þátttakendur. Öryggisbilin fyrir hópana skarast ekki og bilin eru þröng og frekar 

sambærileg í breidd og þar með er hægt að segja með góðri vissu að munur sé á hömlunarstjórn 

tvítyngdra og eintyngdra barna á þessu aldursbili.  

Cohen‘s d var reiknað til þess að meta hversu sterk áhrifin á milli hópanna eru, það 

sýndi einnig fram á augljóst frávik í samræmi við niðurstöður marktektarprófsins í Símon segir-

leiknum. Útreikningur á Cohen‘s d fyrir mun milli ein- og tvítyngdra hópa skilaði þar gildinu 

4,78. Þetta þýðir að það eru rúmlega 5 staðalfrávik milli hópanna. Þetta er í samræmi við 

öryggisbilin sem sýna að hóparnir eru nánast aðskildir. Samkvæmt þessum niðurstöðum má 

álykta að það sé frekar mikill munur á hugrænum sveigjanleika barna eftir því hvort þau eru 

ein- eða tvítyngd.   

 

DCSS-verkefnið                    

Meðaltíminn sem fór í að leysa DCCS-verkefnið er aðeins hærri hjá eintyngdum en hjá 

tvítyngdum að meðaltali. Aftur á móti er tíðni villna frekar sambærileg hjá ein- og tvítyngdum 

eða í kringum 2 villur að meðaltali. 

  

Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir DCCS-verkefnið   

  Meðaltal Staðalfrávik Spönn 95% öryggisbil meðaltals 

Allir (N=31)    Lægri mörk Efri mörk 

Villura  1,97 1,97 0 – 7 1,24 2,69 

Tímib  89,61  26,65 48 – 177 79,84 99,39 

Eintyngdir (N=17)      

Villur 1,94  1,98 0 – 7 0,92 2,96 

Tími 93,06  31,1 48 – 177 77,06 109,05 

Tvítyngdir (N=14)      

Villur 2  2,04 0 – 7 0,82 3,18 

Tími 85,43 20,3 60 – 140 73,69 97,17 
   a Fjöldi villa 
   bTími í sekúndum 

Ekki fannst marktækur munur á milli hópanna í DCCS-verkefninu við prófun núlltilgátu með 

t-marktektarprófi, hvorki í tíma t(29) = 0,788; p =0,437 né villufjölda t(29) = -0,81; p =0,936, 

p-gildið er mun hærra en alpha mörkin 0.05 sem sett voru í upphafi. Þessar upplýsingar segja 

okkur að ekki sé hægt að hafna því að enginn munur sé á hópunum tveimur. Með þessar 
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niðurstöður er hægt að draga þá ályktun að enginn eða lítill munur sé til staðar. Við vitum þó 

ekki hvort að úrtaksstærðin hafi verið fullnægjandi eða hvort einhver skekkja eða frávillingar 

hafi verið í úrtakinu, sem geta látið prófið vera ómarktækt þótt munur sé til staðar. Munurinn 

getur þó verið of lítill til að greina með marktektarprófi. 

Ekki er hægt að segja með neinni vissu um það hvort einhver munur sé fyrir víst til 

staðar vegna þess að öryggisbilin fyrir hópana skarast. Sjá má nánari útlistun öryggisbila í töflu 

4. Hægt væri að draga þá ályktun að 95% vissa sé um að meðaltöl liggi á þessum ákveðnu bilum 

innan þýðis. Vegna smæðar úrtaks er öryggisbilið frekar vítt en það gerir það erfiðara að 

staðsetja muninn á milli tveggja hópa og erfitt að staðfesta hvort munur sé til staðar. 

Niðurstaðan í úrtakinu er ekki að spá mjög nákvæmt fyrir um þýðið.   

Cohen‘s d var reiknað til þess að meta hversu sterk áhrifin á milli hópanna eru. 

Útreikningar á Cohen‘s d voru í samræmi við niðurstöður marktektarprófsins, þar kom einnig 

fram lítill greinanlegur munur á fráviki frá núlltilgátu, bæði fyrir villufjölda og tíma í DCCS-

verkefninu. 

 

Ofangreindar niðurstöður leiða í ljós að hugrænn sveigjanleiki var meiri meðal tvítyngdra barna 

heldur en eintyngdra. Munur var á þátttakendum í tvísýnismynda-verkefninu þar sem tvítyngd 

börn skoruðu ætíð hærra að meðaltali en eintyngd börn í þessu úrtaki, þó var þessi munur 

ómarktækur samkvæmt t-prófi. Cohen‘s d styður það að munur sé til staðar á eintyngdum og 

tvítyngdum börnum úrtaksins. Þó svo að marktektarpróf hafi verið ómarktekt segir það okkur 

ekki að það sé enginn munur til staðar, heldur þýðir það einfaldlega bara það að við getum ekki 

hafnað því að enginn munur sé til staðar en samt sem áður getum við ekki staðfest það að munur 

sé til staðar. Maktektarprófið styður að munur sé til staðar á Símon segir-verkefninu og álykta 

má að tvítyngdir séu betri í að hemja sig og fylgjast betur með í leiknum heldur en eintyngdir. 

Mælikvarðinn Cohen's d styður þetta einnig. Niðurstöður úr t-prófi styðja þó ekki þá ályktun 

að munur sé á hugrænum sveigjanleika ein- og tvítyngdra barna ef að miðað er við DCCS 

mælingar og tvísýnismyndirnar. Aftur á móti styður Cohen‘s d þá ályktun að einhver munur sé 

á eintyngdum og tvítyngdum þegar það kemur að tvísýnismyndum, tvítyngdu börn úrtaksins 

sjá betur fígúrur í tvísýnismyndum. Niðurstöður úr Cohen‘s d voru flestar í samræmi við þær 

niðurstöður sem rannsakendur bjuggust við, samkvæmt rannsókninni sýna tvítyngd börn meiri 

hugrænan sveigjanleika þegar það kemur að hvatastjórnun og því að sjá fígúrur til skiptis á 

tvísýnismyndum. Þó ber að nefna að þó að áhrifastærð Cohen‘s d gefur til kynna að munurinn 

sem sést á hugrænum sveigjanleika hjá eintyngdum og tvítyngdum börnum í rannsókninni muni 

einnig sjást í þýðinu, en varhugavert að álykta út frá svona litlu úrtaki yfir á þýði. 
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Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna tengsl tvítyngis við hugræna eiginleika. Lagt var 

upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Búa tvítyngd börn yfir meiri hugrænum 

sveigjanleika og hafa þau betri hvata- og athyglisstjórn en við eintyngd börn? Niðurstöður gáfu 

til kynna að munur sé til staðar á stýrifærni hjá tvítyngdum og eintyngdum börnum, en þær voru 

flestar í samræmi við fyrri rannsóknarniðurstöður sem var fjallað um í inngangi. Tvítyngd börn 

stóðu sig betur í Símon segir-leiknum samanborið við eintyngd börn, en það bendir til þess að 

þau hafi betri hömlunarstjórn, en hún tengist einnig athyglisstjórn og hugrænum sveigjanleika. 

Eins og áður hefur komið fram gáfu niðurstöður til kynna að munur sé til staðar á stýrifærni hjá 

ein- og tvítyngdum börnum, en þær voru flestar í samræmi við fyrri rannsóknarniðurstöður sem 

reifaðar voru í inngangi. Tvítyngd börn stóðu sig betur í Símon segir-leiknum samanborið við 

eintyngd börn, en það bendir til þess að þau hafi betri hömlunarstjórn en það tengist einnig 

athyglisstjórn og hugrænum sveigjanleika.  

Niðurstöður DCCS-verkefnisins komu á óvart með lítinn sem engan mun á hópunum 

tveim. Mögulega eru einhverjir vankantar á rannsókn okkar þar sem niðurstöðurnar voru ekki í 

samræmi við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar áður.  

Niðurstöður benda til þess að það megi svara rannsóknarspurningunni játandi að hluta til en það 

kemur fram smá munur á eintyngdum og tvítyngdum í þessu úrtaki. Tvítyngdu börnin voru með 

hærri meðaltöl en þau eintyngdu þó það hafi ekki komið fram marktækur munur, en það þýðir 

bara að ekki er hægt að nota niðurstöðurnar til að alhæfa yfir á þýðið. Ástæðan er líklega sú að 

þetta er lítið úrtak og erfitt að fá fram marktækan mun á milli hópa með svona litlu úrtaki. Það 

getur verið að úrtaksstærð hafi ekki verið nægilega stór eða að einhver frávik séu til staðar sem 

geta valdið röngum niðurstöðum.  

 

Takmarkanir 

Ákveðnir annmarkar gætu hafa haft áhrif á niðurstöðurnar og ber að hafa það hugfast. Aðrar 

breytur gætu hafa haft áhrif, eins og til dæmis taugaþroskaraskanir sem og aðrar frekari 

bakgrunnsupplýsingar sem vantar um þátttakendur og gætu verið að hafa áhrif á niðurstöður 

milli hópanna tveggja. Það gæti líka verið munur á hreyfifærni milli hópanna eða á greind, sem 

var ekki tök á að stilla fyrir hér. 

Vert er að undirstrika það að rannsóknin byggist á litlu úrtaki sem samanstóð af 31 

þátttakanda og því er varhugavert að draga ályktanir af henni yfir á þýði. Úrtaksstærðin er 

mögulega einn helsti galli rannsóknarinnar, erfiðara er að meta forsendur þegar úrtak er lítið 
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þar að auki verður traustleiki t-prófs fyrir skekkju minni. Stærra úrtak gefur þrengra öryggisbil, 

en öryggisbilin voru flest öll frekar víð í þessari rannsókn. 

 

Tvísýnismyndir 

Hægt er að velta því upp hvort að þær myndir sem urðu fyrir valinu í rannsókninni hafi í raun 

verið hentugar fyrir markhóp rannsóknarinnar. Í því samhengi hafa rannsakendur sérstaklega 

hugfast þau tilfelli þar sem börn sáu jafnvel ekkert út úr ákveðnum myndum. Hægt er að velta 

því upp hvort að ástæða þess sé fólgin í spurningaraðferð rannsakenda eða að börnin þekktu 

ekki hlutina á myndunum eða eitthvað annað. 

Mögulega sáu börnin hluti eða fígúrur mynda en vissu ekki hvað hlutirnir væru þannig 

þau gátu ekki komið orði að því. Þar sem ekki liggja fyrir gögn sem segja til um ástæðu þess 

verður það látið liggja milli hluta. Auk þess má velta þeirri spurningu upp hvort fjöldi þeirra 

mynda sem valdar voru hafi verið nægur til þess að sýna áreiðanlega fram á mismun á 

hugrænum sveigjanleika eintyngdra og tvítyngdra barna. Einnig er óljóst hvort að 

niðurstöðurnar hefðu verið meira í samhengi við fyrri rannsóknarniðurstöður ef að þátttakendur 

hefðu verið eldri. 

 

Símon segir-verkefnið 

Nokkur börn greindu frá því að upptakan í Símon segir-verkefninu hafði verið aðeins of hröð 

fyrir þeirra smekk. Það voru þó ekki mörg börn sem kvörtuðu yfir því og flestum þótti verkefnið 

jafnvel enn skemmtilegra vegna þess hve krefjandi það var. Ef að rannsóknin yrði endurtekin 

gæti verið sniðugt að auka biðtímann örlítið milli leiðsagnanna. Þetta gæti þó minnkað 

erfiðleika verkefnisins og þar með einnig dreifingu stiga. 

Rannsakendur eru ánægðir með mælitækið og telja upptökuna, röðun hreyfinga og 

áreitislausra umferða vera vel og skipulega uppsettar, þar sem enginn þátttakandi náði fullu húsi 

stiga en nokkrir tvítyngdir þátttakendur voru ansi nálægt því. 

 

DCCS-verkefnið 

Rannsakendur velta fyrir sér að rannsókn lokinni hvort að niðurstöðurnar hefðu verið meira í 

samhengi við fyrri rannsóknarniðurstöður ef að úrtak rannsóknarinnar hefði innihaldið yngri 

þátttakendur. Þyngri útfærsla DCCS-verkefnisins er áætluð fyrir börn allt að 7 ára aldri. En 

þessi rannsókn hafði að geyma börn eldri en 7 ára eða um 38% eða rúmlega þriðjung 
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þátttakenda. Það gæti verið möguleg ástæða fyrir því að ekki fannst munur á þátttakendunum 

fyrir utan úrtaksstærðina. 

  

Gaman hefði verið að skoða gögnin betur með því að skipta hópunum upp eftir aldri og bera 

jafnaldra saman, en þar sem úrtaksstærðin er svo smá var það ekki gert. Ef til vill hefði komið 

fram marktækur munur á hópunum tveim eftir aldri ef að úrtakið hefði verið stærra. Áhugavert 

væri að sjá þessa rannsókn endurtekna með stærra úrtaki og bera saman niðurstöður við þessa 

rannsókn.   

Mikilvægt er að auka við rannsóknir um tvítyngi til þess að stuðla að aukinni vitneskju 

manna um tvítyngi og uppræta alls kyns ranghugmyndir tengdum tvítyngi, auk þess sem að 

koma þarf í veg fyrir óþarfar aðgerðir, eins og til dæmis að foreldrar sporni við tvítyngdri 

máltöku barna sinna. 

 Áhugavert hefði verið að bæta inn fleiri aðferðum eða prófum sem mæla betur hvort 

munur sé raunverulega til staðar. Margar aðferðir eru í boði þegar kemur að mælingum á 

hugrænum sveigjanleika barna en þessar aðferðir urðu fyrir valinu vegna áhuga og hentugleika. 

Að lokum er mikilvægt að ítreka það að þessi rannsókn er byggð á gögnum sem fengin 

voru með litlu úrtaki og að taka verður þessum niðurstöðum með þeim fyrirvara.   
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Viðauki 1 

 Æfingarmyndir     

Kanína / Önd 

  

Fyrirmæli: Ég ætla að sýna þér nokkrar skemmtilegar myndir. Hér er fyrsta myndin. Sjáðu nú 

hérna, hvað sérðu hér? Sérðu kanínuna? Svo mætti líka kannski sjá önd sem liggur á bakinu, 

sérðu hana? Sumar myndirnar sem ég sýni þér eru svona, þannig að þú getur séð tvennt á þeim 

og stundum meira.  

Fugl 

 

 

Svo eru sumar myndirnar, sem ég sýni þér, ekki svoleiðis. Þar sér maður ekki endilega tvennt 

á myndinni, eins og á þessari mynd. Hvað er á henni, sérðu fuglinn? 

Horfðu bara vel á myndinar og segðu mér hvað þú sérð. 
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Mynd 1             Tré / Andlit  

 

Ef barn sér einungis tré er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta sé eyra, sérðu þá 

eitthvað?  

Ef barn sér einungis andlit er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta sé mold eða 

jörð, sérðu þá eitthvað?  

 

Mynd 2          Andlit / Matur 

 

Ef barn sér einungis mat er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta sé nef, sérðu þá 

eitthvað (benda á peruna)? 

Ef barn sér einungis andlit er hjálparvísbendið: Kannast þú við eitthvað annað á myndinni? 

Hvað er þetta (benda á ber)? 
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Mynd 3              Hestamaður / Skeggjaður maður 

 

Ef barn sér einungis hestamann er hjálparvísbendið að benda á ánna og spyrja: Hvað er þetta 

hvíta hérna? Hvað ef þú ímyndar þér að þetta sé hvítt hár, sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: 

Benda á handlegginn og tala um nef.  

Ef barn sér einungis skeggjaðan mann er hjálparvísbendið: Bentu mér á nefið, en ef þú ímyndar 

þér að það sé handleggur, sérðu þá eitthvað? 

 

Mynd 4         Andlit / Drengur og hús 

 

Ef barn sér einungis andlitið er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að endinn á nefinu sé 

hár, sérðu þá eitthvað?  

Ef barn sér einungis strákinn og lömbin er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að hárið sé 

endi á nefi, sérðu þá eitthvað?  
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Mynd 5     Hestur / Maður 

 

Ef barn sér einungis hest er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta sé nef, sérðu þá 

eitthvað? Aukavísbendi: Auga, pípa. 

Ef barn sér einungis mann með pípu er hjálparvísbendið: Hvað ef þú ímyndar þér að þetta sé 

eyra, sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Nasir, munnur 

 

Mynd 6      Andlit / Vasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef barn sér einungis vasa er hjálparvísbendið: En ef þú horfir á hvíta hlutann á myndinni og 

ímyndar þér að þetta sé nef. Sérðu þá eitthvað?  

Ef barn sér einungis andlit er hjálparvísbendið: En ef þú einbeitir þér að svarta hlutanum á 

myndinni. Sérðu eitthvað út úr honum? 
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 Mynd 7        Andlit / Maður með saxófón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef barn sér einungis andlit er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta sé skór sérðu þá 

eitthvað? Aukavísbendi: Nef. 

Ef barn sér einungis mann með saxófón er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta sé 

auga sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Varir. 

 

Mynd 8      Kona / Andlit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef barn sér einungis konu er hjálparvísbendið: Getur þú bent mér á hendina? En ef þú ímyndar 

þér að þetta sé nef, sérðu þá eitthvað?  

Ef barn sér einungis andlit er hjálparvísbendið: Getur þú bent mér á nefið? En ef þú ímyndar 

þér að þetta sé hendi, sérðu þá eitthvað? 
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Mynd 9    Höfuð / Mús  

 

Ef barn sér einungis mús er hjálparvísbendið: Hvar eru eyrun? En ef þú ímyndar þér að þetta 

séu tvö augu, sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Eyra, spyrja hvar er löppin sé.  

Ef barn sér einungis höfuð er hjálparvísbendið: Hvar eru augun? En ef þú ímyndar þér að þetta 

séu eyru, sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Hali/skott. 

 

Mynd 10        Gömul / Ung kona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað sérðu hérna?  

Ef svarið er kona, byðja barn um að benda rannsakanda á munninn á konunni. 

Ef barn sér einungis unga konu er hjálparvísbendið: Hvar er eyrað? En ef þú ímyndar þér að 

þetta sé auga, sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Munnur, nef. 

Ef barn sér einungis gamla konu er hjálparvísbendið: Hvar er augað? En ef þú ímyndar þér að 

þetta sé eyra, sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Nef. 
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Mynd 11     Sorgmæddur / Reiður maður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef barn sér einungis sorgmæddan mann er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta sé 

auga, sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Nef, eyra. 

Ef barn sér einungis reiðan mann er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta sé nefið, 

sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Auga, eyra. 

 

Mynd 12     Hljóðfæri / Andlit 

 

 

Ef barn sér einungis hljóðfæri er hjálparvísbendið: En ef þú ímyndar þér að þetta hvíta hér sé 

nef, sérðu þá eitthvað? Aukavísbendi: Auga, varir.  

Ef barn sér einungis andlit er hjálparvísbendið: Hvað er þetta hvíta langa hérna? En ef þú 

ímyndar þér að þetta séu strengir, sérðu þá eitthvað?  
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Viðauki 2 

Fyrirmæli fyrir DCCS-verkefnið 

 

Núna ætlum við að fara í skemmtilegan spilaleik, þar ætlum við að reyna að flokka spil í réttan 

bakka. Hér erum við með einn bláan kanínu-kassa og einn rauðan báta-kassa. 

 

Ég ætla ég að sýna þér nokkur spil. Það er annað hvort mynd af kanínu á þeim eða mynd af bát. 

Hérna er spil með mynd af rauðri kanínu og hér er annað spil með bláum báti. Svo eru sum spil 

alveg eins og þessi spil nema þau eru með svona svörtum ramma á sér líka utan um myndirnar. 

Þegar þú sérð spil sem er með svona svörtum ramma áttu að flokka spilin eftir því hvernig þau 

eru á litinn, í kassa með mynd af sama lit. Þegar það er enginn svartur rammi eins og á myndinni 

á þessu spili, þá áttu að flokka myndina eftir formi, það er, eftir því hvort myndin sé af kanínu 

eða bát og setja spilið í réttann kassa. 

 

Það er enginn rammi utan um þessa kanínu og þá setur þú spilið í kanínu-kassann. En hérna er 

annað spil með mynd af kanínu sem er með svörtum ramma og þá áttu að flokka hana eftir lit 

og setur spilið í rauða báta-kassann, af því að kanínan er rauð á litinn. 

 

Allt í lagi, eigum við að æfum okkur?  

Hérna sérðu bláan bát og hann hefur engan ramma, þá á að flokka eftir formi. Hvað gerir þú 

þá? Þá setur þú hann í báta-kassann. Hér er annar blár bátur, en hann er með svörtum ramma. 

Hvað skal gera þá? Þá á að flokka eftir lit. Hvert fer spilið þá? Þá setur þú það í bláa kanínu-

kassann. 

 

Allt í lagi, nú förum aðeins yfir reglurnar aftur til að vera alveg viss um að þú vitir hvernig við 

eigum að spila þennan leik. Ef að það er svartur rammi á spjaldinu, hvort áttu að flokka eftir lit 

eða formi? (Litur er rétt svar). En ef að það er rauður bátur með engum ramma, hvort áttu að 

flokka eftir formi eða lit? (Form er rétt svar). 

 

Flott hjá þér, viltu fara einu sinni enn yfir þetta eða eigum við að byrja? 
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Viðauki 3 

Fyrirmæli fyrir Símon segir.    

 

Þegar ég segi ,,Símon segir’’, áttu að gera það sem ég segi. Þegar ég segi ekki ,,Símon segir’’ 

áttu ekki að gera neitt og átt að reyna vera grafkyrr.  

 

Allt í lagi, ef ég segi: Símon segir hendur upp, hvað gerir þú þá? En ef ég segi: hendur niður, 

hvað gerir þú þá?  

Við skulum fara aðeins yfir æfingarnar sem verða í leiknum og æfa þær saman, allt í lagi? 

Símon segir: snertu nefið, snertu varirnar, snertu gólfið, snertu magann, snertu hnéð, 

hendur upp, stappaðu fótunum, veifaðu hendinni, hendur á hausinn, skref áfram og skref til 

baka. Flott hjá þér! Þá eru þetta allar hreyfingarnar sem verða í leiknum.’’ 

 

Fyrirmæli: Ég mun gera allar hreyfingarnar í leiknum. Stundum átt þú að gera þær með mér en 

stundum átt þú ekki að gera þær. Ef ég segi: ,,Símon segir’’, átt þú að gera þær. En ef ég segi 

ekki ,,Símon segir’’ átt þú ekki að gera þær.  

 

Förum aðeins yfir þetta. Hvað myndir þú gera ef ég segi: ,,Símon segir, klappaðu höndunum’’? 

Hvað með ef ég segi bara: ,,Klappaðu höndunum’’?  

 

Allt í lagi, eigum við þá ekki bara að byrja leikinn? 

 



  

43 

Viðauki 4 

Matsblað fyrir Símon segir 

           Hreyfing      Smá hreyfing    Engin hreyfing 

1. Símon segir : Stappaðu fótunum         2             1             0 

2. Símon segir : Snertu varirnar             2             1             0 

3. Símon segir : Skref til baka               2             1             0 

4. Símon segir : Snertu hausinn            2             1             0 

5. Snertu nefið              0             1             2 

6. Símon segir : Veifaðu hendinni       2             1             0 

7. Símon segir : Snertu magann        2             1             0 

8. Hendur upp            2             1             0 

9. Símon segir : Snertu nefið        2             1             0 

10. Hendur á hausinn        0             1             2 

11. Símon segir : Skref áfram       2             1             0 

12. Skref til baka         0             1             2 

13. Símon segir : Stappaðu fótunum      2             1             0 

14. Símon segir : Snertu hnéð       2             1             0 

15. Snertu magann         0             1             2 

16. Veifaðu hendinni         0             1             2 

17. Símon segir : Snertu gólfið       2             1             0 

18. Símon segir :Veifaðu hendinni       2             1             0 

19. Símon segir : Snertu nefið       2             1             0 

20. Stappaðu fótunum        0             1             2 

21. Símon segir : Hendur upp       2             1             0 

22. Símon segir : Snertu gólfið       2             1             0 

23. Símon segir : Hendur á hausinn          2             1             0 

24. Hendur upp         0             1             2 

25. Símon segir : Skref áfram       2             1             0 

     Hreyfing      Smá hreyfing    Engin hreyfing 

 


