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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif kennsluaðferðin Teiknað til skilnings 
(e. learner-generated drawing) hafði á lesskilning og námsgetu nemenda og að athuga 
hvaða áhrif hún hafði á verkunarálag (e. cognitive load) nemenda. Þátttakendur voru 30 
framhaldsskólanemar á aldrinum 16 til 19 ára. Þeim var skipt í tvo hópa sem verkuðu 
sama námsefni á mismunandi hátt. Annar hópurinn teiknaði mynd úr efninu og hinn 
svaraði spurningum úr því. Síðan svöruðu nemendur spurningum úr efninu. 
Verkunarálag nemenda var metið með sjálfsmatskvarða. Settar voru fram tvær tilgátur: 
Fyrri tilgátan var að þeir nemendur sem notuðu aðferðina stæðu sig betur á kunnáttuprófi 
úr texta heldur en þeir sem notuðu hana ekki. Sú tilgáta stóðst; þeir nemendur sem 
teiknuðu stóðu sig marktækt betur á kunnáttuprófinu heldur en hinn hópurinn. Seinni 
tilgátan var sú að verkunarálag nemenda væri minna í kunnáttuprófinu meðal þeirra sem 
notuðu TTS aðferðina en þeirra sem notuðu hana ekki. Sú tilgáta stóðst ekki; 
verkunarálag beggja hópa var svipað þegar þeir voru að svara kunnáttuprófinu. 
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Abstract 

The possibility of learner-generated drawing and its impact on cognitive load.  

The aim of the study was to examine the effect of the learner-generated drawing 
strategy on reading comprehension and students‘ learning, and to examine it‘s  impact 
on cognitive load. The participants were students in upper secondary school ranging 
from 16 to 19 years old. They were divided into two groups which worked with the same 
reading material in two different ways. One group drew a representing picture from the 
content of the material whereas the other  answered questions from it. Thereafter, every 
student answered questions from the material along with other questions. The students 
cognitive load was evaluated with a self-assessment scale. Two hypotheses were 
examined: The first hypothesis was that students who used the LGD method would 
perform better on  knowledge test from the text compared to the ones who answered 
questions. The hypothesis stood, students who drew the pictures scored significantly 
higher on the test than the other group. The second hypothesis was that the students 
cognitive load when answering the knowledge test would be lower among the students 
using LGD compared to the ones who did not use the strategy. This hypothesis was not 
supported; cognitive load was similar between both groups when answering the 
knowledge test. 
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Inngangur 

Frá því ég var unglingur hef ég haft mikinn áhuga á minni og því sem gerist í huga okkar 

þegar við lærum nýja hluti. Sjálf hef ég alltaf þurft að hafa mikið fyrir því að læra í skóla 

og það var ekki fyrr en ég var komin á mitt annað ár í háskóla að ég fann lærdómsaðferð 

sem hentaði mér og auðveldaði það mér námið til muna. Ég tel að ástæðan fyrir því hve 

lengi ég var að finna aðferð sem hentaði mér sé sú hve einhæfa kennslu ég fékk bæði í 

grunn- og framhaldsskóla. Í skólum er nú lögð rík áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir 

sem betur fer. Þó ber að hafa í huga að jafnvel þó áhersla sé lögð á að kennarar notist við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir er ekki þar með sagt að þeir geri það. Mikilvægt er að 

nemendur fái kennslu með fjölbreyttum kennsluaðferðum, ekki bara svo kennslan verði 

fjölbreyttari og að hún henti flestum heldur líka til þess að nemendur kynnist aðferðum 

sem gætu gagnast þeim í námi sem og sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 Í nútímasamfélagi skipar tæknin stóran sess í lífi margra þar sem snjallsímar, 

samfélagsmiðlar og önnur tæki og forrit ráða ríkjum. Með notkun snjallsíma er til dæmis 

hægt að nálgast upplýsingar samstundis og nær alls staðar og þar með eykst mögulegt 

upplýsingaflæði. Þar sem unnt er að nálgast fjöldann allan af upplýsingum og verkefnum 

samstundis í gegnum netið skiptist athygli okkar því oft og tíðum niður á marga þætti í 

einu. Nú er hægt að ná í fólk nær öllum stundum, hvort sem það er í vinnunni, skólanum, 

að ferðast á milli staða eða jafnvel í fjallgöngu. Þetta getur leitt til þess að hver og einn  

finni fyrir auknu áreiti eða álagi frá umhverfi sínu. Aukið magn upplýsinga getur leitt til 

þess að æ færri nái að meðtaka þær upplýsingar sem vænst er. Reynsla af álagi vegna 

óverkaðra upplýsinga kallast verkunarálag (e. cognitive load).  

Verkunarálag er í stuttu máli það að athygli dreifist á marga þætti, þ.e. að athyglin 

verður svo margskipt að erfitt verður að vinna úr þeim upplýsingum sem hugurinn tekur 

við.  (Miller, 1956; Sweller, Merrienboer og Paas, 1998). Þar með fara ýmsar 

upplýsingar fram hjá okkur. Til dæmis þegar nemendur eiga að læra í kennslustund er 

ekki víst að þeir fylgist með eða taki þátt í að ná upplýsingum úr námsefninu þar sem 

athygli þeirra er jafnvel bundin við skilaboð í símanum og við teitina sem fyrirhuguð er 

um helgina. Þegar þessi skipta athygli nemenda á sér stað þá getur orðið of mikið álag í 
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vinnsluminni með þeim afleiðingum að nemandinn nær ekki utan um allt sem hann 

beinir athygli sinni að og vinnslan á námsefninu verður rýr þegar hugað er að öðrum 

upplýsingum á sama tíma. Allt þetta utanaðkomandi álag úr nútímasamfélagi getur haft 

þau áhrif að nemendur eigi erfitt með að vinna úr nýjum upplýsingum sem þeim er gert 

að taka við í námi (Frein, Jones og Gerow, 2013).  

Verkunarálag nemenda er nokkuð sem kennarar verða að hafa í huga við kennslu. 

Það að nemendur geti verið með síma á sér og leitað að nær öllum upplýsingum í honum 

getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á nám þeirra. Kostirnir eru til að mynda þeir að 

hægt er að nota síma í kennslu, bæði til þess að leita að upplýsingum tengdu náminu og 

eins til að afla sér nýrrar þekkingar. Neikvæðu áhrifin eru að þetta getur leitt til þess að 

nemendur geta notað símana í eitthvað allt annað en nám þegar kennslustund á sér stað. 

Miklir kostir fylgja þessari tækniþróun en hún getur líka leitt til bæði andlegs og 

líkamlegs álags.  

Til að draga úr þessum utanaðkomandi truflunum sem hafa áhrif á nám þá er 

mikilvægara en nokkru sinni fyrr að kennarar noti skilvirkar kennsluaðferðir, aðstoði 

nemendur við að skipuleggja sig í námi og að tileinka sér góða námstækni (Frein o.fl., 

2013). Kennarar geta aðstoðað nemendur við að taka við upplýsingum á skipulagðan 

hátt með námstækni sem hentar viðkomandi. Með því er verið að aðstoða nemendur að 

færa nýtt efni á skipulagðan hátt inn í vinnsluminni með þeim afleiðingum að athygli 

þeirra beinist hvað mest að því sem á að læra hverju sinni. Þá er mjög mikilvægt að 

nemendur viti til hvers er ætlast af þeim.  

Paas (1992) skoðaði verkunarálag 43 nemenda í tengslum við tölfræðikennslu. 

Nemendur fengu mismunandi tölfræðikennslu og mátu sjálfir sitt eigið verkunarálag á 

meðan þeir voru að leystu tölfræðiverkefni í kjölfar þess. Niðurstöður hans leiddu í ljós  

einstaklingsmun á því hvernig leiðbeiningar og kennsla hentaði hverjum og einum 

nemenda þegar verkunarálag þeirra var skoðað. Sem þýðir það að mikilvægt er að huga 

að fjölbreyttri kennsluaðferð fyrir nemendur sem og að aðstoða þá við að finna út sína 

eigin námsaðferð. Það eru til leiðir sem henta fleiri nemendum en færri til þess að draga 

úr verkunarálagi nemenda og mikilvægt er fyrir kennara að nýta þær. Sú aðferð sem er 

hvað algengust til að aðstoða nemendur við að beina athygli sinni hvað mest að 

námsefninu án þess að huga að utanaðkomandi þáttum er að notast við myndir sem 

tengist því námsefni sem verið er að læra hverju sinni (David, 1998). 
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Aldrei hefur jafn mikið af myndrænu efni fylgt með námsgögnum, skáldsögum og 

öðru efni og nú. Í námsbókum eru skýringarmyndir iðulega notaðar til nánari útskýringar 

á því sem verið er að fjalla um í texta (Carney og Levin, 2002). Ástæða þess er sú að það 

hjálpar nemendum að læra og muna nýtt námsefni. Með skýringarmynd er átt við lýsandi 

myndir af því sem verið er að útskýra í texta. Einstök skrifuð orð geta verið hluti af 

myndinni til þess að útskýra hvað er hvað á henni. Það hefur verið rennt undir það 

stoðum í rannsókn með 103 þátttakendum að nemendum gangi betur að læra með því að 

samtvinna texta og myndefni heldur en að læra námsefni með því einungis að lesa texta 

(Schwamborn, Thillmann, Opfermann og Leutner, 2011). Ástæða þess gæti verið sú að 

nemendur eru að verka efnið meira með því að skoða myndina, líkt og að nemendur læra 

meira með því að lesa texta upphátt, svara spurningum úr honum eða skrifa niður 

minnisatriði úr texta samhliða lestri heldur en að lesa einungis í gegnum hann. Eins er sá 

möguleiki á að kennsluaðferðin hafi ekki hentað nemendum rannsóknarinnar eða því 

námsefni sem notað var (Pashler, McDaniel, Rohrer og Bjork, 2008). Mikilvægt er að 

hafa það í huga að kennsluaðferð hentar best fyrir nemendur þegar hún hæfir námsefni 

og getu nemenda en ekki öfugt.   

Jafnvel þó rannsóknir gefi vísbendingar um að samtvinnun texta og myndar geti 

auðveldað nám nemenda, þá er hvorki hægt að tryggja að nemendur skoði 

skýringarmyndirnar né lesi textann vel. Því væri áhugavert að skoða hvaða áhrif það 

hefur þegar nemendur teikna sínar eigin skýringarmyndir. Ætli það leiði til góðrar 

úrvinnslu gagna í vinnsluminni og dragi á sama tíma úr því að nemendur fari að hugsa 

um eitthvað allt annað? Þar kemur aðferðin teiknað til skilnings (e. learner generated 

drawing strategy) til sögunnar. Aðferðin teiknað til skilnings verður hér eftir 

skammstöfuð sem TTS. Svo framarlega sem ég veit til hefur þessi kennsluaðferð ekki 

verið rannsökuð í íslensku skólasamfélagi. Með það í huga væri athyglisvert að skoða í 

framtíðinni hvort því sé sinnt í íslensku skólakerfi að nemendur fái markvisst fræðslu og 

kennslu um mismunandi minnis- eða verkunaraðferðir sem þau geta kynnt sér og 

tileinkað í námi. 

TTS aðferðin hefur gefist vel fyrir nemendur í námi og er það eitthvað sem gæti 

verið hægt að kynna fyrir nemendum í skólum hérlendis. Kennsluaðferðin gengur út á 

það að nemendur teikni sínar eigin lýsandi (e. representing) myndir úr lesefni til þess að 

auka skilning sinn á því (Van Meter, Aleksic, Schwartz og Garner, 2006). Aðferðin 
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getur hentað öllum aldri svo framarlega sem nemendur kunna að lesa. Mikilvægt er þó 

að þær leiðbeiningar og það námsefni sem nemendur fá hæfi getu þeirra, færni og aldri. 

Það að nemendur noti aðferðina getur leitt til þess að hún dragi úr verkunarálagi þeirra í 

námi sem segir m.a. það að utanaðkomandi truflun hefur ekki mikil áhrif þegar aðferðin 

er notuð. Þegar TTS aðferðin er notuð  eru nemendur að teikna mynd upp úr því 

námsefni sem þeir eru að lesa og á myndin að tengjast námsefninu. Þar sem nemendur 

eiga að teikna sína eigin mynd úr námsefninu þá gerir það kennaranum auðvelt fyrir að 

sjá hvort nemendur vinni með námsefnið eða ekki.  

Hafa ber í huga að algeng aðferð nemenda við það að læra nýtt námsefni er að glósa 

upp úr því eða vinna úr því á yrtan hátt. Öðrum finnst betra að sjá efnið fyrir sér 

sjónrænt eða jafnvel samtvinna báðar aðferðirnar. Því er áhugavert að skoða hvað 

rannsóknir hafa leitt í ljós þegar þessar tvær aðferðir hafa verið bornar saman. 

Í þessu verkefni verður fjallað um kennsluaðferðina TTS sem talin er hafa góð áhrif 

til að draga úr verkunarálagi nemenda. Fjallað verður um hana með þeim hætti að sá sem 

les geti tileinkað sér aðferðina að lestri loknum. Því næst verður farið í hugtakið skema, 

hvernig skemu myndast ásamt því að skoða það í samhengi við nám. Nefndar verða 

nokkrar minniskenningar til að dýpka skilning lesandans á þeim kenningum sem skýra 

að einhverju leyti hvernig við lærum. Farið verður í kosti og galla TTS aðferðarinnar og 

þar á eftir verður kenningin um verkunarálag skoðuð nánar, af hverju hún var þróuð og 

tilgang hennar í tengslum við nám. Þar á eftir verður fjallað nánar um  rannsóknir sem 

hafa skoðað TTS. Fjallað verður um mismunandi markmið sem rannsóknir á aðferðinni 

hafa beinst að , fjölbreyttri aðferðafræði rannsókna og fleira í tengslum við það. Í lokin 

verða tilgátur settar fram og greint verður frá rannsókn á íslenskum 

framhaldsskólanemum þar sem TTS aðferðin var notuð og áhrif hennar á nám þeirra og 

verkunarálag.  

Skilgreining TTS og tvenns konar útfærsla 
Ekki er til ein ákveðin lýsing á aðferðinni en samkvæmt námssálfræðingnum Van Meter 

og félögum hennar (2006; 2005) gengur aðferðin út á það að nemendur vinni með 

námsefnið með því að teikna lýsandi (e. representational) mynd á blað samhliða því að 

lesa texta. Aðferðin felur það í sér að lesa efni og teikna mynd úr efninu. Eins er 

leyfilegt að setja inn einstaka orð á myndina ef það hjálpar viðkomandi.  
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Nemendur búa til lýsandi mynd með því að teikna hana ýmist einir eða með aðstoð 

kennara. Hér merkir orðið lýsandi að nemendur búi til teikningar sem eiga að sýna 

hvernig hlutir, form og ferli sem lýst er í texta líta í raun út (Carney & Levin, 2002). 

TTS aðferðin hefur verið skilgreind og lýst í þó nokkrum rannsóknum og greinum. Tvær 

mismunandi lýsingar og útfærslur á aðferðinni eru hvað mest áberandi og hér verður sagt 

frá þeim.  

Fyrri útfærsla aðferðarinnar felst í því að nemendur fá fyrirmæli frá kennara um að 

teikna lýsandi mynd á blað um leið og námsefni er lesið eða strax á eftir (Van Meter og 

Garner, 2005). Á sama tíma og nemendur fá textann fá þeir blað og blýant og þeim sagt 

að teikna mynd sem sýnir aðalatriðin úr textanum. Þegar aðferðin er útskýrð fyrir 

nemendum þá er þeim oftast einungis gefin yrt fyrirmæli, hins vegar er leyfilegt að sýna 

nemendum dæmi um myndir eða hvernig skýringarmyndir t.d. í kennslubókum líta út  

(Alesandrini, 1981; Dean og Kulhavy, 1981; Greene, 1989; Linden og Wittrock, 1981).  

Önnur útfærsla felur í sér aðstoð eða stuðning frá kennara við gerð myndarinnar 

(Kathryn Lutz Alesandrini og Rigney, 1981). Þá fá nemendur til dæmis myndir með 

textanum ásamt því að þurfa að teikna sínar eigin myndir (Schwamborn, Mayer, 

Thillmann, Leopold og Leutner, 2010; Schwamborn o.fl., 2011; Van Meter o.fl., 2006; 

Van Meter og Garner, 2005). Nemendur eiga þá fyrst að teikna sína eigin mynd upp úr 

textanum, því næst eiga þeir að skoða fyrirfram gerðu myndina úr efninu og að lokum 

bera þær myndir saman. Nemendum er leyfilegt að laga sína eigin mynd til að hún líkist 

fyrirfram gefnu myndinni. Flestar athuganir benda  til þess að ekki sé munur á 

nemendum á prófi eftir því hvort þeir hafi fengið aðstoð eða ekki við gerð myndanna 

(Van Meter o.fl., 2006). Með þær upplýsingar í huga var ákveðið að nota fyrrnefnda 

aðferð í komandi rannsókn þar sem nemendur fá ekki aðstoð frá kennara eða 

leiðbeinanda við gerð teikningarinnar.  

Er mögulegt að teikna allt námsefni? 
Þegar nemendur teikna krefst það þess að þeir búi til myndrænar upplýsingar úr 

textanum (Chi, 2009; Lin o.fl., 2016; Van Meter og Garner, 2005). Nemendum gengur 

oft vel að tileinka sér aðferðina þegar þeir fá stuðning sem veitir aðhald, s.s. góðar 

leiðbeiningar um hvað skal teikna eða önnur hjálpargögn (Schmeck, Mayer, Opfermann, 

Pfeiffer og Leutner, 2014). Vert er að taka það fram að aðferð á borð við hugarkort (e. 
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mind mapping) flokkast ekki undir TTS aðferðina þar sem uppistaðan í þeirri aðferð eru 

hugtök og orð, en ekki það að teikna eigin mynd.  

Mikilvægt er að textinn sem á að nota sé þess eðlis að auðvelt sé að teikna lýsandi 

mynd upp úr honum en erfitt getur reynst að nýta aðferðina til að mynda í sögu eða 

samfélagsgreinum sökum þess (Carney & Levin, 2002). Hins vegar getur aðferðin verið 

gagnleg í einhverjum þáttum í sálfræði, líffræði og öðrum skyldum greinum þegar verið 

er að læra um til dæmis frumur og taugaboð. Fram hefur komið í skilgreiningum á 

aðferðinni að textinn megi vera um hvað sem er svo framarlega sem að lýsingar í honum 

eru nægilegar til að hægt sé að teikna lýsandi mynd úr honum (Van Meter o.fl., 2006). 

Það er mat kennarans eða þess sem styðst við aðferðina í kennslu eða námi að meta 

hvort aðferðin hæfi textanum. Kennarinn verður til að mynda að vera meðvitaður um að 

ómögulegt getur verið fyrir almennan nemanda að teikna til dæmis veðurfarsbreytingar 

eða stjórnmálaskoðanir. Aðferðin er því meira notuð innan líffræðinnar, sálfræði og 

annarra náttúrufræðigreina. Þetta er hugsanlegur vankantur við aðferðina þar sem ekki er 

hægt að beita henni á hvaða efni sem er. Eins getur það verið erfitt fyrir kennara að áætla 

um hvað nemendur geta teiknað og hvað ekki.  

Beiting TTS í kennslu	
Hér er lýst dæmi um notkun TTS í kennslu. Framhaldsskólakennari ætlar að kenna 

nemendum sínum flókið námsefni, til dæmis um taugaboð, sem getur verið flókið að 

útskýra. Þá er hagnýtt fyrir nemendur að sjá það fyrir sér myndrænt og vinna með það. 

Því getur verið gott fyrir kennarann að nota TTS aðferðina. Í undirbúningi fyrir 

kennsluna finnur kennari fræðilegan texta um taugaboð eða skrifar hann sjálfur. Textinn 

inniheldur meðal annars lýsingu á útlitseinkennum ákveðinna þátta ásamt verkun þeirra 

þegar taugaboð á sér stað. Þegar kennslustundin byrjar gefur kennarinn hverjum 

nemanda  textann ásamt auðu blaði. Hann biður nemendur um að taka upp blýant og 

gefur þau fyrirmæli að nemendur eigi að lesa textann og teikna aðalatriði hans á auða 

blaðið og segir að myndin verði að lýsa innihaldi textans. Með þessu virkjar kennarinn  

nemendur í að lesa textann og vinna með hann. Það er einmitt eitt af markmiðum TTS 

aðferðarinnar að nemendur vinni með þær upplýsingar sem þeim er gert að taka við (Lin 

o.fl., 2016; Van Meter og Garner, 2005).  
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Skema 
Í TTS aðferðinni eru nemendur virkir í að vinna með texta og móta sína eigin 

skýringarmynd. Þegar þeir gera það þá velja þeir markvisst aðalatriði námsefnisins og 

koma því niður á blað og krefst það hugræns (e. cognitive) ferlis hjá þeim. Hlutverk 

kennslu er að auka skematíska (e. schematic) þekkingu í langtímaminni. Þar sem TTS 

aðferðin felur í sér hugrænt ferli stuðlar það að aukinni virkni í skemabyggingu  

(Ainsworth, Prain og Tytler, 2011). Skema er eitt af undirstöðuatriðum minnis til að nám 

geti átt sér stað.  

En hvað er skema? Skema er hugtak úr vitsmunasálfræði. Skemu hjálpa ólki við að 

skipuleggja og túlka upplýsingar úr umhverfinu og mótast öll okkar skemu af reynslu og 

upplifun (Lin o.fl., 2016; Van Meter o.fl., 2006). Hver og einn notar skemu til að 

skipuleggja núverandi þekkingu og veita ramma fyrir framtíðarþekkingu og skilning. Því 

má segja að þekking eða hugmynd um eitthvað geti ekki orðið nema skemu séu til staðar 

til að skipuleggja og greiða úr þeirri þekkingu sem hefur myndast og mun myndast. 

Skema er hliðstætt hugtökum á borð við hugarforskrift (e. script) og ramma (e. frame) og 

eiga þau margt sameiginlegt, til dæmis það að þekking okkar á hugtökum, aðstæðum og 

atburðum er byggð á væntingum okkar til þeirra ásamt fyrri þekkingu og upplifun. 

Hugarforskrift er líkt skema með þeim hætti að það tengist að hluta til því hvernig við 

högum okkur í ákveðnum félagslegum aðstæðum sem eru reglubundnar (e. routine 

activities). Til að mynda má segja að þú farir eftir ákveðnu hugrænu handriti þegar þú 

ferð í búðina og verslar í matinn. Fyrst nærð þú í körfu, svo keyrir þú hana áfram, velur 

vörur og svo framvegis.   

Samkvæmt skilgreiningu Ameríska sálfræðingafélagsins (APA) er skema samansafn 

grunnþekkingar um hugtak eða fyrirbæri (e. entity) sem virkar sem leiðarvísir til 

túlkunar, ímyndunar, skynjunar og verkefnalausnar (VandenBos, 2006). Til dæmis 

bendir skemað ,,skólastofa” til þess að tafla, stólar og borð er líklegast hluti af þeim 

vettvangi, að tölva er mögulega þar og að mjög ólíklegt sé að finna rúm inn í 

skólastofunni. Skipulag skema ákvarðast af því hvernig unnið er úr upplýsingum í 

vinnsluminni (Lin o.fl., 2016; Paris, Lipson og Wixson, 1983). Þegar búið er að vinna úr 

þeim upplýsingum færast þær yfir í langtímaminni sem skema og þá hefur nám átt sér 

stað (Lin o.fl., 2016; Van Meter o.fl., 2006). Ef ekki er unnið með upplýsingar í 
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vinnsluminni þá geymast þær í stutta stunda í skammtímaminni og hverfa svo með 

tímanum. 

 Nám er það ferli að afla sér nýrrar þekkingar, hegðunarmynstur (atferli) eða færni 

(VandenBos, 2006). Það næst með æfingu, lærdómi og reynslu. Eitt af markmiðum náms 

er að búa til skemu en það er jafnframt eitt af þeim atriðum sem felst í kenningunni um 

verkunarálag sem fjallað verður um síðar á þessum blöðum (Lin o.fl., 2016; Sweller, 

1988).  

Skemu eru notuð til að geyma og skipuleggja þekkingu með því að samþætta 

upplýsingar  (Bartlett og Burt, 1933). Það er einmitt það sem nemendur eru að gera 

þegar þeir eru að nota TTS aðferðina. Þar lesa þeir texta sem samanstendur af mörgum 

þáttum og teikna heildræna mynd upp úr honum. Með því eiga nemendur auðveldara 

með að tengja efnið saman og þá er líklegt að þeir myndi heildarskema fyrir alla 

teikninguna í stað þess að búa til mörg smá skemu sem eykur þ.a.l. verkunarálag þeirra 

og óþarft verkunarálag. Því má álykta að það skema sem nemandinn myndar út frá 

skilningi hans á lesefninu og skýringarmyndinni sem hann teiknaði leiði til hugræns 

skipulags hjá honum. Með því fara nýju upplýsingarnar á skipulagðan hátt inn í 

vinnsluminni og auðveldar þar með túlkun hans og skilning á því efni sem hann var að 

vinna með (Lin o.fl., 2016; Van Meter o.fl., 2006).  

Minniskenningar og TTS 
Á árunum 1970-1980 varð stökk í rannsóknum sem skoðuðu áhrif þess að teikna 

samhliða lestri (Paas, Renkl og Sweller, 2003; Van Meter, 2001; Van Meter og Garner, 

2005). Ástæðan er meðal annars sú að á þeim tíma fóru flestar kennslubækur og 

kennsluefni að innihalda myndrænt efni. Þetta vakti áhuga kennara á að skoða gagnsemi 

myndefnis í námi þegar hún var samtvinnuð við lestur. 

Til þess að TTS aðferðin gagnist nemendum í námi verða þeir að teikna lýsandi 

mynd upp úr efni textans. Ávinningur þess að teikna kemur frá virkri þátttöku 

nemandans í hugrænum ferlum; af því að velja aðalatriðin, skipuleggja sig og samþætta 

þær upplýsingar sem hann hefur verið að lesa um (Schwamborn o.fl., 2010; Smith, Min, 

Mott og Lester, 2015). TTS sameinar alla þessa þrjá þætti sem kennarar sækjast eftir hjá 

nemendum sínum.  
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Þrátt fyrir það að TTS hljómi sem nýstárleg aðferð er sú hugmyndafræði að 

nemendur vinni með námsefnið sitt langt frá því að vera nýtt af nálinni. Aristóteles, einn 

mesti heimspekingur allra tíma skrifaði bókina Nicomachean ethis (2.1) í kringum 340 

f.Kr (Aristotle og Irwin, 1999; Knight, 2007). Þar ritaði hann eftirfarandi: ,,Það sem við 

þurfum að læra sérstaklega til þess að geta það, lærum við með því að gera það“. Því má 

rekja hugmyndafræðina sem liggur að baki TTS aðferðarinnar til ársins 340 f.Kr. 

Heimspekingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey lagði einnig mikla áherslu á það 

að nemendur verki námsefnið sitt (Dewey, 1997).  Hann taldi að nemendur lærðu ekki af 

öðrum heldur þyrftu þeir að takast sjálfir á við námsefnið, hugsa og læra þannig. Þessi 

hugmynd og hugsun Dewey er einmitt nátengd því sem TTS aðferðin gengur út á. TTS 

aðferðin var þróuð af mörgum fræðimönnum á áttunda áratugnum (McConnell, 1993). 

Eftir að sú aðferð þróaðist hafa þrjár kenningar verið settar fram sem má segja að TTS sé 

ákveðin útfærsla af.  Þær kenningar útskýra og tengjast að hluta hvernig TTS, námstækni 

og minni getur haft áhrif á nám. Hér fyrir neðan verður fjallað um þær kenningar. 

Skapandi margmiðlunarkenning Mayers 
Sálfræðingurinn Richard E. Mayer setti fram skapandi margmiðlunarkenninguna (e. 

generative theory of muldimedia learning) (Mayer, 1997). Hann hefur áður búið til 

kenningar um nám og hugarstarf og þá sérstaklega í tengslum við þrautalausnir (e. 

problem solving). Margmiðlun er þegar tvær eða fleiri aðferðir eru notaðar saman til 

þess að koma ákveðnu efni á framfæri, til dæmis með bæði texta og myndefni.  

Margmiðlunarkenningin felur í sér að nemandinn velur og tengir þætti frá sjónrænni 

og munnlegri þekkingu. Aðalatriði kenningarinnar er að það hafi góð áhrif á nám 

nemenda að tvinna saman munnlega og sjónræna þætti. Þessi kenning tengist TTS með 

þeim hætti að í mörgum rannsóknum sem og í þeirri sem ég framkvæmdi fá nemendur 

íhlutunina að teikna samhliða lestri. Það felur í sér margmiðlun og því er hægt að flokka 

þá íhlutun samhliða lestri undir kenningu Mayers.  

Samkvæmt Mayer byggist kenning hans á tveimur öðrum kenningum, tvöfaldri 

kóðunarkennningu (e. dual coding theory) og skapandi kenningu (e. generative theory).  

Í næstu undirköflum verður farið stuttlega í þær kenningar. 



	

17	

Tvöföld kóðunarkenning 

Tvöföld kóðunarkenning (e. dual coding theory) rekur uppruna sinn til áttunda 

áratugsins og er sálfræðingurinn Allan Paivio faðir þeirrar kenningar (Paivio, 1971). 

Kenning hans gengur út á það að vitsmunaleg ferli nemenda eigi sér stað innan tveggja 

aðskilinna ferla, yrtra og óyrtra (Paivio, 1986). Það þýðir að nemendur hugsa öðruvísi 

um hluti, orð eða ferli ef þeir læra með því að lesa um þá heldur en að skoða mynd af því 

þar sem þetta eru tveir aðskildir ferlar. Samkvæmt því myndi nemandi hugsa öðruvísi 

um blóm ef hann sæi mynd af því heldur en ef hann sæi orðið ,,blóm” ritað á blaði. 	

Eins getur þetta átt við þegar orð eru rituð á mismunandi hátt eins og í mismunandi 

tungumálum. Orðið fleurs sem þýðir blóm á frönsku getur vakið upp aðra hugsun hjá þér 

heldur en orðið flowers sem er enska orðið yfir blóm. Jafnvel þó merking orðanna sé sú 

sama að þá geta þau vakið upp mismunandi hugsun eftir því hvernig orðið er skrifað. 

(Clark og Paivio, 1991). Það eru ein rök fyrir því að ekki sé nægjanlegt að nota einungis 

yrta úrvinnslu í námi. Þar sem orð og myndir geta kallað fram hjá okkur mismunandi 

hugsun lögðu Clark og Paivio (1991) sérstaka áherslu á að vinna með bæði yrta og óyrta 

þætti í námi líkt og gert er í TTS aðferðinni. Þeir lögðu áherslu á að mikilvægt væri að 

samtvinna  í námi þar sem þetta eru tveir aðskildir þættir og að ekki væri nóg að notast 

við einungis annan þeirra.  

Kenningin hefur þó fengið gagnrýni á sig sökum takmörkunar hennar (Reed, 2013). 

Sérstaklega í tengslum við það að kenningin felur ekki í sér það hvort einstaklingur taki 

við upplýsingum á annan hátt en í gegnum orð eða myndir. Þrátt fyrir takmarkanir 

kenningarinnar er hægt að reiða sig á hana til að bæta minni einstaklinga. Samkvæmt 

þessari kenningu er því mikilvægt að nemandi vinni með námsefni með því að 

samtvinna bæði yrta og óyrta úrvinnslu á efninu líkt bæði skapandi 

margmiðlunarkenning Mayer (1997) og TTS aðferðin gengur út á. 

Skapandi kenning 
Upphafsmaður skapandi kenningarinnar (e. generative theory) er Merlin Carl Wittrock 

en Richard Mayer útfærði hana nánar (Mayer, 1984; Wittrock, 1974). Í stuttu máli 

gengur sú kenning út á það að merkingarbært nám eigi sér stað þegar nemandi velur 

aðalatriði úr því efni sem hann er að læra, raðar þeim saman og býr til heildstæða 

framsetningu á því í einhvers konar formi, hvort sem það er í tölvu, á blaði eða mynd og 

eru það allt hugrænir ferlar nemandans. Hægt er að tengja TTS við skapandi kenninguna 
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með þeim hætti að þær fela báðar í sér það að nemandinn þarf að nota tiltekna hugræna 

ferla.  

Líkt og í rannsókn Schwamborn, Thillmann, Opfermann og Leutner (2010) sem 

skoðuðu TTS aðferðina var engin margmiðlun notuð hjá samanburðarhópnum þar sem 

sá hópur verkaði námsefnið með því einungis að lesa textann. Samanburðarhópur flestra 

rannsókna sem skoða TTS þurfa því einungis að lesa texta án þess að verka efnið með 

öðrum hætti. Eins er stundum notuð yrt úrvinnsla samhliða lestri hjá samanburðarhópi. 

Til að mynda eru þátttakendur þess hóps látnir svara spurningum úr efninu áður en próf 

er tekið og nota þar með enga margmiðlun (Schwamborn o.fl., 2011). Því má segja að sá 

hópur og flestir samanburðarhópar í þeim rannsókn sem skoða TTS aðferðina flokkist 

undir skapandi kenningu Mayers.  

Ávinningar og takmarkanir TTS 
Niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðað hafa TTS aðferðina hafa alla jafna sýnt að 

nemendur meðtaki betur upplýsingar þegar þeir notast við TTS í lærdómi sbr. það ef þeir 

nota hana ekki (Schwamborn o.fl., 2010; Van Meter o.fl., 2006). Þar sem þessi aðferð 

hefur í mörgum tilvikum jákvæð áhrif á nám nemenda má velta því fyrir sér af hverju 

hún er ekki notuð oftar innan skólastofunnar. Hafa ber þó í huga að flestar 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í skólakerfinu bera meiri árangur í námi nemenda 

heldur en ef þær eru ekki notaðar. Staðreyndin er sú að til þess að ná fram námi nemanda 

þarf í flestum tilfellum að nota kennsluaðferð eða ákveðna námstækni af einhverju tagi. 

Með því er einnig verið að efla einbeitingu nemenda.  

Leopold og Leutner (2012) gerðu tvær rannsóknir þar sem þau skoðuðu áhrif TTS 

aðferðarinnar á nám framhaldsskólanemenda. Meðalaldur þátttakanda var rúmlega 16 ár. 

Textinn sem nemendur áttu að lesa var um vatnssameindir. Niðurstöður beggja 

rannsókna sýndu að nemendur sem fengu þau fyrirmæli að teikna helstu atriði textans 

stóðu sig betur þegar átti að yfirfæra þekkingu yfir á aðrar aðstæður heldur en þeir 

nemendur sem fengu annaðhvort þau fyrirmæli að glósa aðalatriði textans eða nota enga 

aðferð. Þessi rannsókn sýndi að það að nota TTS aðferðina getur verið gagnlegri aðferð 

heldur en að glósa eða nota enga skipulagða aðferð þegar verið er að lesa texta. 

Lítið sem ekkert hefur verið fjallað um aðferðina til þess að kenna sálfræði. Hins 

vegar eru lífeðlisfræði og líffræði algengustu sviðin sem TTS hefur verið notuð í. Þau 
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svið tengjast sálfræði meðal annars með þeim hætti að þau geta útskýrt mannlegt atferli 

með líffræðilegri nálgun. Nýleg grein hefur verið birt þar sem aðferðin er sérstaklega 

notuð til þess að kenna sálfræðinemum að teikna lærdómskúrfu (e. learning curves) út 

frá tölum og gögnum sem þau fá (Blech og Gaschler, 2017). Ástæða þess var sú að 

kennurum fannst ekki nægjanlegt að sýna nemendum einungis hvernig lærdómskúrfur 

líta út heldur væri nauðsynlegt fyrir sálfræðinema að vita hvernig þau eru teiknuð út frá 

tölum. Samkvæmt þeirri grein eiga nemendur að ná betur að lesa úr og túlka 

lærdómskúrfur eða línurit í námsbókum og rannsóknum ef þeir hafa færni í að teikna 

upp sín eigin út frá tölum sem þeim eru gefnar.  

Að teikna eða ekki? 
Þrátt fyrir að það hafi verið sýnt fram á að það að teikna geti aukið nám nemenda að þá 

hafa ekki allar rannsóknir sýnt fram á það. Í þessum kafla verður því farið í nokkrar 

rannsóknir sem staðfesta ekki yfirburði TTS aðferðarinnar.  

Rannsókn Hall, Bailey og Tillman (1997) sýndi fram á að þeir nemendur sem nota 

TTS aðferðinar standa sig jafn vel á kunnáttuprófi úr texta og þeir sem fá skýringarmynd 

án þess að þurfa að teikna hana. Þeir athuguðu hvort notkun TTS væri jafn árangursrík 

og þegar nemendur fengu fyrir fram gerðar lýsandi myndir samhliða vísindalegum texta. 

Nemendum var skipt í fjóra hópa, einn samanburðarhóp og þrjá tilraunahópa. 

Samanburðarhópurinn fékk leiðbeiningar um að lesa texta. Fyrsti tilraunahópurinn fékk 

leiðbeiningar um að lesa og teikna án þess að fá neinar fyrir fram gefnar 

skýringarmyndir. Annar hópurinn átti að lesa og fékk fyrir fram gefnar skýringarmyndir. 

Þriðji tilraunahópurinn las textann og átti að teikna skýringarmynd úr efni hans. Að 

verkefni loknu þreyttu nemendur kunnáttupróf úr lesefninu sem  leiddi í ljós að enginn 

munur væri á milli nemenda sem fengu skýringarmynd og þeirra sem þurftu að teikna 

sína eigin. Báðir hóparnir sem þurftu að teikna stóðu sig þó betur á 

þrautalausnarverkefni heldur en þeir nemendur sem einungis lásu texta. Þessar 

niðurstöður bentu til þess að jafngott væri að hafa mynd með textanum og að teikna 

eigin mynd. Aðrar rannsóknir hafa leitt þær niðurstöður í ljós að lítill munur sé á námi 

eftir því hvort TTS aðferðin sé notuð eða önnur virk úrvinnslu á námsefni (Snowman og 

Cunningham, 1975; Tirre, Manelis og Leicht, 1979). Þar var teikniaðferð borin saman 

við glósugerð á meðan á lestri stóð. Samanburðarhópurinn las bara textann, annar 
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tilraunahópurinn glósaði en hinn teiknaði. Þeir sem glósuðu stóðu sig betur á 

kunnáttuprófi heldur en teiknihópurinn en munurinn var þó lítill.  

Þessar tilteknu rannsóknir sýna því ekki fram á ágæti TTS aðferðarinnar. Jafnvel þó 

þær sýni ekki fram á ágæti TTS aðferðarinnar hafa aðrar rannsóknir sýnt að TTS geti 

aukið bæði hvata nemenda og nám og því er ekkert til fyrirstöðu að skoða TTS aðferðina 

nánar. Það þyrfti jafnvel að staðla rannsóknir á TTS aðferðinni. Ef til vill eru einhverjir 

ákveðnir þættir sem geta verið að hafa áhrif, svo sem aldur, tegund námsefnis og 

útskýring kennara eða leiðbeinanda í verkefninu. Það að niðurstöður rannsókna á TTS 

sýna fram á mismunandi niðurstöður getur bent til þess að það þurfi að betrumbæta 

aðferðina sem slíka og staðla hana.     

Eykur hvata til náms 

TTS eykur hvata nemenda til að læra námsefni (Fisher, 1976). Nýleg rannsókn hefur 

einmitt sýnt fram á að það að teikna geti stuðlað að aukinni hvatningu nemenda til 

þátttöku í námi (Smith o.fl., 2015). Það sem hefur áhrif á hvata nemenda í námi í 

tengslum við TTS aðferðina er að námsefnið sem er notað þarf að vera áhugavert og 

fanga athygli nemenda. Þar sem notkun aðferðarinnar hvetur nemendur til þess að lesa 

texta þá getur hún verið gagnleg þeim nemendum sem eiga erfitt með einbeitingu í lestri. 

Eins getur það stuðlað að því að nemendur hugsi minna um utanaðkomandi áreiti eins og 

hvort eitthvað sé að gerast á samfélagsmiðlum eða hvar næsta teiti verður haldin. Hins 

vegar hefur hvati lítið verið skoðaður nánar samhliða TTS aðferðinni og er það eitthvað 

sem væri hægt að skoða nánar í framtíðinni. 

Aðstoðar við úrvinnslu og bætir nám 

Sumir fræðimenn hafa sagt að skýringarmyndir og teikningar séu eitt af 

grundvallaratriðum í námi þegar verið er að læra flókið efni (Ainsworth o.fl., 2011; 

Schwamborn o.fl., 2011; Van Meter o.fl., 2006). Ástæða þess er sú að þá eru nemendur 

bæði að vinna með efnið á óyrtan og yrtan máta sem er ólíkt því þegar nemendur til að 

mynda glósa einungis upp úr efninu og vinna einungis með efnið á yrtan máta. Með því 

að skoða mynd eða teikna sem tengist því efni sem verið er að læra að þá er verið að 

virkja bæði yrta og óyrta úrvinnslu á efninu sem leiðir til betri árangurs í námi líkt og 

kóðunarkenningin segir til um. Þar henta eiginleikar TTS aðferðarinnar vel þar sem hún 
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samtvinnar þessa tvo þætti ásamt því að virkja nemandann í að verka efnið með því að 

teikna það.  

Verkunarálag	
Eins og áður hefur verið nefnt þá minnkar verkunarálag (e. cognitive load) nemenda 

þegar markvissar kennsluaðferðir líkt og TTS eru notaðar í námi og kennslu. Ástæða 

þess er sú að truflun og utanaðkomandi áreiti hafa minni áhrif á nemandann þegar 

markviss og skýr kennsluaðferð er notuð. Þá gefst nemendum tækifæri til að einbeita sér 

betur að námsefninu og athygli þeirra beinist mest að því.  

Verkunarálag vísar til þeirrar heildarvinnslu sem á sér stað í vinnsluminni (Miller, 

1956). Það að allar þær upplýsingar sem viðkomandi er að taka við úr umhverfinu, hvort 

sem það eru hugsanir  um samfélagsmiðla, innlögn frá kennara, flugan sem flýgur í 

nágrenni eða bíll sem keyrir fyrir utan húsið. Allt eru þetta áreiti og upplýsingar sem 

viðkomandi meðtekur en það fer mismikil einbeiting í hvert áreiti fyrir sig. Ef áreitin og 

upplýsingarnar sem verið er að meðtaka eru of margar þá getur verkunarálagið orðið það 

mikið að ekki næst að vinna úr öllum upplýsingunum. Til að mynda getur verið nær 

ógerlegt að læra undir próf á sama tíma og verið er að horfa á sjónvarpið og tala við vin 

ótengt námsefninu. Ef lært er undir próf með þeim hætti að þá er líklegt að verkunarálag 

sé það mikið að það hindri það að nám eigi  sér stað þar sem ekki verður hægt að vinna 

úr þeim upplýsingum sem tengjast náminu. Það er hlutverk vinnsluminnis að vinna úr 

því efni sem hver og einn er að meðtaka og sér þ.a.l. um hvort nám eigi sér stað eða ekki 

(Miller, 1956). Þetta þýðir það að vinnsluminnið getur einungis tekið við ákveðnu magni 

af upplýsingum í einu til þess að vinna úr. Ef upplýsingarnar verða fleiri en 

vinnsluminnið ræður við að þá nær það ekki að vinna úr þeim upplýsingum með þeim 

afleiðingum að þær gleymast og nám mun ekki eiga sér stað. 

Það að rými vinnsluminnis sé takmarkað til að taka við og vinna úr nýjum 

upplýsingum kemur frá miðri 20 öld og er því langt frá því að vera ný hugmyndafræði 

(Miller, 1956). Til að mynda var hugtakið vitsmunaleg geta (e. cognitive capacity) þróað 

á þeim tíma. En það snýr að því hvað hugurinn getur haldið miklu af upplýsingum á 

hverjum tímapunkti. Nátengt því er hugmynd sálfræðingsins og kennismiðsins Miller 

(1956) um töfratöluna sjö. Kenning hans gengur út á það að einstaklingar geta geymt að 

meðaltali frá fimm til níu búta (e. clumps) af upplýsingum í skammtímaminni sínu í 
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einu. Með öðrum orðum að vinnsluminni samanstæði af 7 ± 2 bútum. Miller taldi að það 

væri auðveldlega hægt að muna sjö handahófskennda stafi (sjö búta) en mun erfiðara að 

muna mikið meira en það eins og 12 stafi án þess að nota námstækni af einhverju tagi. 

En þegar handahófskenndu stafirnir eru settir saman í kunnugleg orð þá er auðveldara að 

muna fleiri stafi. Þetta á við í TTS aðferðinni. Þegar nemendur eru með flókið námsefni 

sem þeir þurfa að læra þá getur verið gott fyrir þá að setja það í samhengi með því að 

teikna heildræna mynd. Með því getur verið auðveldara fyrir þá að muna efnið þar sem 

það eru færri bútar sem þarf að muna.  

Kenning Sweller og Paas um verkunarálag 

Kenningin um verkunarálag víkkar (e. extend) hugmynd Miller um töfratöluna sjö með 

því að benda á að vinnsluminni okkar er háð ákveðnum tegundum af álagi og ef 

vinnsluminnið yfirfyllist (e. overload) hindri það nám. Til að bæta kennslu og nám 

þróuðu Sweller og Paas kenninguna um verkunarálag (Paas o.fl., 2003; Sweller o.fl., 

1998). Kenningin var þróuð á síðari hluta áttunda áratugarins. Megintilgangur hennar 

var að veita ramma fyrir kennslu (e. instructional design) og hjálpa nemendum að 

hámarka námsárangur sinn. Oftast þegar nám á sér stað eru ákveðnar upplýsingar unnar í 

vinnsluminni og fara þaðan yfir í langtímaminni. Þar sem nám er bæði álagstengt og 

krefjandi er möguleiki á að of mikil vinnsla í vinnsluminni sé truflandi og hindri að nám 

eigi sér stað. Kenningin um verkunarálag er í stuttu máli sú að hægt sé að hámarka 

námsárangur nemenda með því að draga úr óþarfri vinnslu sem á sér stað í 

vinnsluminninu þegar nýjar upplýsingar eru meðteknar með þeim afleiðingum að 

einbeiting á námsefnið eykst. Ferlið getur verið það að færa einbeitinguna frá símanum, 

samfélagsmiðlum eða flugunni sem er á veggnum yfir á námsefnið. Kenningin um 

verkunarálag var byggð í kringum þá hugmynd að við upplifum þrjár gerðir af 

verkunarálagi í námi.  

Þrjár tegundir verkunarálags 
Sweller og Pasas héldu því fram að kennsluaðferðir líkt og TTS gætu dregið úr 

verkunarálagi nemenda og skipti hann álaginu í þrennt (Chandler og Sweller, 1991; Paas 

o.fl., 2003): innra (e. intrinsic) álag, óviðkomandi (e. extraneous) álag og gagnlegt (e. 

germane) álag.  
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Í stuttu máli er innra álag fyrri þekking hvers og eins (Chandler og Sweller, 1991; 

Paas o.fl., 2003; Sweller o.fl., 1998). Kennsluaðferðir geta haft áhrif á óviðkomandi álag 

og stuðlað að gagnlegu álagi. Hér fyrir neðan verður farið nánar í þessar þrjár tegundir 

verkunarálags. 

Innra álag 

Innra verkunarálag er sú þekking sem er nú þegar til staðar hjá hverjum og einum 

(Chandler og Sweller, 1991). Innra álag er sú hugræna úrvinnsla sem er nauðsynleg til 

að skilja námsefni. Það fer eftir því hversu flókið námsefni er fyrir einstakling hvernig 

hann finnur fyrir verkunarálagi. Því færri samverkandi þættir sem nemandi þarf að vinna 

úr, því minna verkunarálag upplifir hann. Til dæmis þegar nemandi er að læra að reikna í 

fyrsta sinn og þarf að reikna hvað 1+1 er. Þá er hann með nokkra samverkandi þætti 

(nokkur skemu) sem þarf að hafa í huga og eykur það vinnsluna í vinnsluminni. Einn 

þátturinn er talan 1, annar er plúsinn, þriðji er að kunna samlagningu og svo framvegis. 

Hins vegar þegar sami nemandi hefur náð góðum tökum á samlagningu þá eru færri 

samverkandi þættir sem hann notar, hann veit að útkoman af 1+1 er alltaf tveir og er það 

því orðið að einum samverkandi þætti hjá honum í stað ef til vill fimm mismunandi 

þátta. Hann þarf því að vinna með færri samverkandi þætti, færri upplýsingar. Þar með 

verður minna innra verkunarálag hjá honum. Þá getur hann farið að vinna með flóknari 

þætti og byggt ofan á þá þekkingu sem hann hefur þegar myndað. Sem dæmi gæti hann 

farið að læra frádrátt eða margföldun án þess að það reynist honum of erfitt fyrir.  

Óviðkomandi álag 

Skipulag kennslu, kennsluaðferðir og gæði námsumhverfis fellur undir óviðkomandi 

álag (Sweller, 1988). Þegar nemandi lærir og hugræn úrvinnsla styðst ekki við 

námsmarkmið eykst óviðkomandi álag. Óviðkomandi álag eykst til að mynda þegar 

námsgögn eru illa skipulögð, til dæmis þegar texti í bók samsvarar ekki skýringarmynd 

(DeLeeuw og Mayer, 2008). Annað dæmi er ef námstækni nemandans er léleg – hann 

ræður til dæmis ekki yfir neinni minnishjálparaðferð. Gott skipulag á námsgögnum og 

skýrar kennsluaðferðir sem hvetja skilning og minni draga úr óþörfu álagi nemenda. 

Það getur leitt til aukins verkunarálags og óviðkomandi álags við að búa til mynd og 

að yfirfæra yrtar upplýsingar í myndrænar (Verhoeven, Schnotz og Paas, 2009). 

Ástæðan fyrir því getur meðal annars verið sú að nemendur eru ekki vanir þessari 
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lærdómsaðferð og getur það því aukið verkunarálag þeirra þar sem þeir  vinna með 

marga samverkandi þætti í einu. Hins vegar er hægt að aðstoða nemendur við að draga 

úr óviðkomandi álagi nemenda þegar TTS aðferðin er notuð með það að marki að auka 

einbeitingu þeirra að námsefninu sjálfu. Það er hægt að draga úr óviðkomandi álagi með 

því að útskýra vel fyrir nemendum til hvers er ætlast af þeim og gefa þeim skýrar 

leiðbeiningar um hvað þau eigi að gera þegar TTS aðferðinni er beitt. Með því skilja 

nemendur betur hvað þeir eiga að gera og getur það aukið einbeitingu þeirra að 

verkefninu og þar með minnkað óþarft verkunarálag. 

Mikilvægt er að veita nemendum skýrar leiðbeiningar sem hæfir þeirra getu líkt og 

gert er með stigskiptum stuðning (e. scaffolding). Þar aðlagar kennarinn sig að kunnáttu 

nemandans og veitir honum þá aðstoð sem hann þarfnast svo hann geti leyst það 

verkefni sem þarf að leysa (Vacca, 2008). Þess vegna er mikilvægt þegar TTS aðferðin 

er notuð að hafa bæði leiðbeiningar og texta sem hentar hverjum nemanda eða hópi fyrir 

sig. Með því að nota stigskiptan stuðning í TTS er verið að sporna gegn því að mikið 

óviðkomandi álag eigi sér stað og meiri líkur á að nám geti átt sér stað. Með öðrum 

orðum þá færist einbeitingin meira á verkun námsefnisins heldur en aðra utanaðkomandi 

þætti (óviðkomandi álag). Því er mikilvægt fyrir kennarann að gefa góðar leiðbeiningar 

um hvernig hægt er að nota TTS aðferðina svo að nemandinn viti hvernig eigi að beita 

sér við gerð teikningarinnar.  

Gagnlegt álag 

Gagnlegt álag á sér stað þegar nemandi stundar djúpa hugræna vinnslu, svo sem 

skipulagningu á efni og tengir við fyrri þekkingu (Sweller o.fl., 1998). Það fer eftir 

hvatningu nemenda og fyrri þekkingu, auk stuðnings í námi, hve mikið gagnlegt álag á 

sér stað. Til að mynda þegar nemendur eru að teikna sína eigin skýringarmynd. Þá er 

verkunarálag á nemendum en það er gagnlegt álag þar sem það krefst þess að þeir læri 

og vinni með námsefnið með því að búa til sína eigin sjónrænu skýringarmynd úr 

innihaldi textans. Það ber að hafa í huga að nauðsynlegt er að eitthvað verkunarálag eigi 

sér stað við úrvinnslu á efni til þess að nám muni verða. Hins vegar má það verkunarálag 

ekki verða of mikið til að það hindri nám en það getur verið persónubundið hvað mikið 

verkunarálag hver og einn þolir. Ef nemandi upplifir mikið verkunarálag sem er gagnlegt  

þá gefur það auga leið að nám muni eiga sér stað.  
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Af þessum þremur gerðum af verkunarálagi sem nemandi upplifir í námi er það 

gagnlega álagið sem verður að vera í hámarki til þess að nám eigi sér stað og 

óviðkomandi álag í lágmarki (Hadie og Yusoff, 2016). Hins vegar ef nemandi upplifir 

mikið óviðkomandi álag við gerð teikningarinnar, er til að mynda mikið að fylgjast með 

öðrum þáttum en að teikna að þá er verkunarálagið af öðru tagi heldur en gagnlega 

álagið og líkur á að nám muni eiga sér stað eru hverfandi. 

Eins ef vinnsluminni nema ræður ekki við alla þessa þrjá álags þætti þá getur nám 

heldur ekki átt sér stað (Sweller o.fl., 1998). Þess vegna er mikilvægt fyrir kennara að 

setja fram leiðbeiningar til nemenda á skýran hátt og aðstoða þá með góðum 

kennsluaðferðum til þess að læra. 

Þegar námsefni er flókið fyrir nemendur og það þarf að læra samspil margra þátta í 

einu þá er innra verkunar álagið mikið. Þá getur verið nauðsynlegt að draga úr 

óviðkomandi álagi til þess að draga úr heildarálaginu. Með því verður verkunarálag 

nemenda viðráðanlegt. Því er gott fyrir nemendur að verka námsefnið sitt líkt og gert er í 

aðferð TTS. Þá sjá nemendur efnið fyrir sér sjónrænt og sem eina heild en ekki marga 

aðskilda þætti. Þar með auðveldar það nemendum að beita sér í námi og læra nýja hluti. 

Verkunarálag og TTS 

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar til að stjórna verkunarálagi þegar nám á sér stað og er 

Ginns (2005) með góða yfirlitsgrein um það. Þar kemur fram að ýmsar aðferðir hafa 

verið prófaðar í mismunandi tilraunaaðstæðum og bent hefur verið á ýmis skilyrði sem 

ýmist bæta eða draga úr námi nemenda. Niðurstaða þeirrar greinar er að kjarni málsins 

sé að þegar nemendur  vinna úr miklu magni upplýsinga og mikil verkun  í vinnsluminni 

þurfi einmitt góða námstækni til að draga úr verkunarálagi til þess að nám geti átt sér 

stað. Þetta má orða þannig að námstæknin styðji við einbeitingu nemans, aðstoði hann 

við að vinna að námsþáttum sem skipta máli. 

TTS aðferðin minnkar verkunarálag og getur veitt nemendum tækifæri til að stjórna 

verkunarálagi leynt og ljóst. Aðferðin dregur úr óþarfa álagi þeirra og bætir þannig 

einbeitingu (Britton og Wandersee, 1997; Moore og Caldwell, 1993; Rich og Blake, 

1994). Í einfölduðu máli þýðir þetta að nemandi einbeitir sér betur, hugsar minna um 

utanaðkomandi og truflandi þætti eins og samfélagsmiðla þegar hann er lærir með TTS 

aðferðinni.  
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Með því að teikna mynd af ákveðnu efni sem nemendur eru að læra ná þeir að para 

og tengja saman atriði og þurfa því að vinna með færri þætti í einu, samanber umfjöllun 

Millers (1956) um töfratöluna sjö: Ef maður þarf að muna eða verka mikið fleiri en sjö 

atriði í einu verður að tengja undirþætti saman til þess að einfalda málið.  Til dæmis ef 

heil saga er færð í eina skýringarmynd eru margir samverkandi þættir færðir saman. Þá  

minnkar óþarfa álag í vinnsluminni og auðveldara verður fyrir nemendur að vinna úr 

þeim upplýsingum sem þeir þurfa að læra. Með því að leiðbeina þeim við að teikna er 

þannig dregið úr álagi og nemendum  beint að verkum og hugsun sem stuðlar að námi. 

Markmið TTS er það að nemendur séu virkir í að vinna með upplýsingar sem þeim er 

gert að taka við (Lin o.fl., 2016; Van Meter og Garner, 2005). Kostur aðferðarinnar er sá 

að nemendur eru fljótir að tileinka sér hana auk þess sem sýnt hefur verið fram á að 

teikningar auðveldi skipulag hugsana og dragi þar með úr verkunarálagi (Britton og 

Wandersee, 1997; Moore og Caldwell, 1993; Rich og Blake, 1994). Rannsóknir hafa líka 

sýnt fram á að það hjálpi til við lesskilning þeirra (De Koning og van der Schoot, 2013; 

Sadoski og Paivio, 2007). Þar sem TTS getur aðstoðað nemendur við að draga úr 

verkunarálagi er mikilvægt að hagnýta það og rannsaka nánar. 

TTS og fyrri rannsóknir 
Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir sem skoða TTS aðferðina verið gerðar 

með ýmsum hætti. Í þessum kafla verður farið vel í nokkrar þeirra.  

Í rannsókn Schwamborn og félaga (2010) var aðferð rannsóknar útskýrð vel og 

ítarlega. Þátttakendur voru 196, allt nemendur í 9. bekk en meðalaldur þeirra var um 15 

ár. Nemendur lásu texta sem skýrði þau efnafræðilegu ferli sem eiga sér stað þegar 

þvottur er þveginn með sápu og vatni. Nemendum var skipt í fimm hópa, einn 

samanburðarhóp og fjóra tilraunahópa. Samanburðarhópurinn las textann án aðstoðar. 

Hinir fjórir tilraunahóparnir fengu fyrirmæli um að teikna skýringarmynd á meðan á 

lestri stóð. Munurinn milli þessarra fjögurra hópa var sá að þeir unnu með efnið á 

mismunandi hátt áður hafist væri handa við gerð skýringarmyndarinnar. Fyrsti 

tilraunahópurinn átti að lesa textann og teikna innihald hans. Nemendur í þeim hópi 

notaði bakgrunn og fyrirframgefnar myndir til að styðjast við við gerð myndarinnar. 

Annar hópurinn fékk auka leiðbeiningar neðanmáls um að undirstrika mikilvægustu 

upplýsingarnar í textanum strax eftir lestur áður en hafist væri handa við að teikna 

myndina. Þriðji hópurinn fékk leiðbeiningar um að hugsa um aðalatriði textans áður en 
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hafist væri handa við teikningun. Í fjórða og síðasta tilraunahópnum áttu nemendur fyrst 

að undirstrika helstu atriði textans, síðan að ímynda sér efni hans og loks að teikna 

skýringarmynd. Samanburðarhópurinn fékk texta með fjórum auka efnisgreinum til þess 

að sá hópur yrði búinn á svipuðum tíma og hinir. Möguleiki er á að það hafi haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknar þar sem sá hópur þurfti að vinna úr meiri upplýsingum. 

Þegar nemendur höfðu lokið við úrvinnslu á námsefninu var fimm mínútna hlé. Að 

því loknu tóku þátttakendur þrískipt próf sem samanstóð af spurningum til að meta 

yfirfærslu-færni (e. transfer test), krossaspurningar og lykilatriðum sem nemendur voru 

beðnir um að teikna. Á meðan á prófinu stóð fengu nemendur ekki að hafa textann eða 

teikningarnar sínar.  

Niðurstöður sýndu að samanburðarhópnum gekk verr en tilraunahópunum í öllum 

hlutum prófsins (Schwamborn o.fl., 2010). Ekki var munur milli tilraunahópanna í 

yfirfærslufærni. Þegar samanburðarhópurinn var borinn saman við þann hóp sem 

einungis fékk þau fyrirmæli að teikna kom í ljós að teiknihópnum gekk marktækt betur á 

öllum hlutum prófsins. Samkvæmt þessum niðurstöðum hefur það að teikna á meðan 

vísindalegur texti er lesinn marktækt jákvæð áhrif á prófaniðurstöður. Í þessari rannsókn 

komu skýrar jákvæðar niðurstöður fram um áhrif TTS. Niðurstöður bentu líka til þess að 

jafnvel lágmarksstuðningur við teikningu geti verið nægilegur til þess að TTS aðferðin 

hafi jákvæð áhrif á nám nemenda. Þar sem það að teikna lýsandi mynd hafði nægjanleg 

áhrif  til þess að bæta námsárangur nemenda er óþarft að láta nemendur undirstrika 

helstu atriði textans eða ímynda sér þau. Samkvæmt þessu er ekki nauðsyn að hafa meiri 

vitsmunalega úrvinnslu á meðan á lestri stendur.  

Rannsókn Van Meter og félaga (2006) leiddi sömu niðurstöður í ljós. Þau skoðuðu 

hvort munur væri á kunnáttu nemenda á prófi eftir því hversu mikinn stuðning þeir fengu 

í TTS aðferðinni. Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur í fjórða og sjötta 

bekk í grunnskóla og áttu að lesa texta um hvernig vængjabygging fugla væri. Valið var 

efni sem nemendur höfðu ekki lært um áður. Nemendunum var skipt í þrjá 

hópa,samanburðarhóp og tvo tilraunahópa sem fengu mismikinn stuðning við gerð 

teikninganna. Þegar verkefnið var lagt fyrir var nemendum sérstaklega tjáð að það væru 

engin tímamörk, en það er óvanalegt. Báðir hóparnir sem teiknuðu stóðu sig betur þegar 

prófað var úr efninu heldur en þeir sem ekki teiknuðu. Það skipti því ekki máli hve mikla 
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hjálp nemendur fengu. Það er galli á rannsókninni að það kom ekki fram hvað nemendur 

voru að meðaltali lengi að lesa textann þar sem engin tímamörk voru.  

Í niðurstöðunum kom í ljós að mikill munur var á prófaniðurstöðum hjá nemendum í 

fjórða og sjötta bekk. Þeir sem voru í fjórða bekk stóðu sig mun verr heldur en eldri 

nemendurnir sem gæti bent til þess að TTS aðferðin hentaði eldri nemendum betur en 

þeim yngri. Athugavert er líka að textinn hefur vafalaust verið auðveldari í lestri fyrir 

eldri hópinn en þann yngri. Því er mikilvægt að hafa lesefnið í samræmi við getu og 

aldur þeirra sem eiga að vinna með textann þar sem það getur aukið óþarft verkunarálag 

nemenda til muna ef um of erfiðan texta er að ræða. 

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir notað mismunandi aðferðir til þess að 

styðja nemendur þegar þeir eru að nota TTS aðferðina. Til dæmis með því að leiðbeina 

þeim og veita þeim skýr fyrirmæli um hvað þeir skuli teikna, aðrar hafa jafnvel gefið 

nemendum úrklippur og bakgrunn til að nota  (Hall o.fl., 1997; Lesgold, Levin, Shimron 

og Guttmann, 1975; Schwamborn o.fl., 2010, 2011). Í rannsóknum af þessu tagi hafa 

þær lítið skoðað aðferðina á unglingum þrátt fyrir að vísbendingar hafi komið fram um 

að aðferðin henti betur unglingum á menntaskólaaldri heldur en börnum á 

grunnskólaaldri (Van Meter o.fl., 2006). Því er hægt að yfirfæra þá aðferðafræði sem 

hefur verið notuð í rannsóknum á börnum yfir á unglinga. Mikilvægt er að rannsaka 

þetta nánar til að fá skýrari mynd á áhrifaþátt aðferðarinnar á unglinga á 

menntaskólaaldri. 

Þörf á frekari rannsóknum 
Ástæða þess að möguleg þörf er á frekari rannsóknum á þessu efni er meðal annars sú að 

framkvæmd þeirra rannsókna sem skoða TTS aðferðina eru með ýmsum hætti. Það er 

ólíkt vel rannsökuðum sviðum sem skoðað hafa hvernig fólk lærir með því að skoða 

myndir, skrifa texta og lesa að þá er lítið vitað um það hvaða áhrif það hefur á nám þegar 

nemandi teiknar sjálfur lýsandi myndir (Smith o.fl., 2015). Sýnt hefur verið fram á 

margvísleg áhrif en það er augljós þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði svo hægt sé 

að yfirfæra niðurstöður með vissu á aðra hópa.  

Þar sem fyrirlögn rannsókna sem skoðað hafa TTS aðferðina hafa ekki verið gerðar á 

kerfisbundinn hátt hafa þær því sýnt mismunandi niðurstöður (Van Meter og Garner, 

2005). Aðferðir eru líka oft  mismunandi milli rannsókna. Eins hafa markmið 
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rannsóknanna verið misjöfn. Algengustu markmiðin snúa að því að efla námsárangur og 

lesskilning og hafa margar sýnt fram að svo sé. 

 Ástæða þess er m.a. sú að það að teikna hefur lítið verið rannsakað sem 

kennsluaðferð (Van Meter og Garner, 2005). Sökum þess er erfitt að draga ályktanir og 

alhæfa út frá rannsóknum sem hafa verið gerðar á aðferðinni. Því er mikilvægt að 

rannsaka aðferðina nánar og á kerfisbundinn hátt þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á 

jákvæð áhrif aðferðarinnar á lesskilning nemenda. Á síðustu árum hefur þó áhugi 

kennara aukist á því að skoða nánar tengsl þess að teikna í námi og námsframvindu 

nemenda í kjölfar þess að verka efni með teikningu.  

Það er greinileg þörf á frekari rannsóknum til þess m.a. til að skilja betur hvernig 

stuðning nemendur þurfa þesgar TTS aðferðinni er beitt og hvaða stuðningur hentar 

ákveðnum aldri nemenda. Athyglisvert er að vita hvort niðurstöður rannsókna hérlendis 

beri saman við þær sem hafa verið gerðar erlendis. Eins vil ég reyna að sýna fram í mínu 

verkefni að TTS dugi til kennslu í framhaldsskólum hér á landi. Áhugavert er að skoða 

hvort kennsluaðferðin TTS efli lesskilning framhaldsskólanema á Íslandi, þ.e. hvort 

nemendur sem styðjast við aðferðina standi sig betur í námi samanborið við þá sem gera 

það ekki. Með þessar vangaveltur í huga eru settar fram eftirfarandi tilgátur:   

Fyrsta tilgátan er að þeir nemendur sem nota aðferðina standa sig betur á 

kunnáttuprófi úr texta heldur en þeir sem nota hana ekki. Önnur tilgátan er sú að 

verkunarálag nemenda í kunnáttuprófinu er minna meðal þeirra sem notuðu TTS 

aðferðina samanborið við þá sem notuðu hana ekki. 
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Aðferð 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru nemendur  í framhaldsskóla í nágrenni Reykjavíkur, samtals 30 á 

aldrinum 16-19 ára. Foreldrar nemenda yngri en 18 ára þurftu að samþykkja þátttöku 

barna sinna í verkefninu og var það gert í gegnum tölvupóst. Einum nemenda var 

meinuð þátttaka í verkefninu af hálfu foreldris. Þeim nemendum sem boðið var að taka 

þátt var gert ljóst að þátttaka þeirra væri valfrjáls.  

Rannsóknarsnið 
Þátttakendum var skipt í tvo hópa með tilviljunarskiptingu, tilraunahóp og 

samanburðarhóp. Hóparnir lásu sama fræðsluefnið en verkuðu það á mismunandi hátt og 

árangurinn borinn saman. Tilraunahópurinn verkaði efnið á óyrtan máta og þátttakendur 

teiknuðu á meðan þeir lásu fræðsluefnið.  Sá hópur verður hér eftir kallaður teiknihópur. 

Samanburðarhópurinn verkaði efnið á yrtan máta með því að svara skriflegum 

spurningum  úr fræðsluefninu. Báðir hóparnir fengu síðan spurningar sem mældu 

verkunarálag þeirra og þreyttu sama kunnáttupróf að verkun lokinni. Rannsóknin fór 

fram í kennslustofu nemenda. Snið rannsóknar er hálftilraun þar sem hún er byggð á 

samanburði milli tveggja hópa, teikni- og samanburðarhóps með íhlutun og 

eftirmælingu. Samtals voru 15 nemendur í hvorum hópi fyrir sig. Markmiðið  var að 

skoða hvort það að teikna upp úr námsefni hafi áhrif á árangur í kunnáttuprófi sem og að 

skoða mun á verkunarálagi milli hópa.  

Verkefni og upplýsingaöflun 

Verkefnahefti 
Tvenns konar fyrirmæli voru gefin og ein færnimæling fór fram í formi kunnáttuprófs 

fór fram. Teikni- og samanburðarhópur fengu mismunandi fyrirmæli og unnu  lesefni á 

mismunandi hátt en færnimæling var sú sama fyrir báða hópa. Fyrst fengu nemendur í 

hvorum hópi fyrir sig hvorir sitt verkefnaheftið. Hefti teiknihópsins má sjá í viðauka A 

og hefti samanburðarhópsins má sjá í viðauka Á. Það sem var sameiginlegt í báðum 
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heftunum var að þau innihéldu sömu tvo textana sem nemendur áttu að lesa og 

spurningar voru eftir hvern þátt til að meta það verkunarálag (e. cognitive load) sem þeir 

upplifðu eftir hvern þátt verkefnisins. Það sem skildi heftin að var hvernig átti að verka 

fræðsluefnið, á óyrtan sbr. við yrtan hátt.  

Seinna hefti beggja hópa var það sama (sjá viðauka B), spurningar um námsvenjur, 

framtíðaráform og síðan smápróf til þess að meta kunnáttu nemenda úr fræðsluefninu 

ásamt spurningum sem mátu verkunarálag eftir svörun á bæði krossa- og opnu 

spurningunum. Ástæða þess að verkunarálag var líka metið í því hefti var til að sjá hvort 

munur væri á verkunarálagi milli hópa í kunnáttuprófinu. 

Verkunarálag metið 

Verkunarálag nemenda var metið eftir alla liði rannsóknarinnar. Spurning fylgdi 

hverjum lið og hluta þessarar rannsóknar þar sem nemendur þurftu að svara hversu 

auðvelt eða erfitt þeim fannst það verkefni sem þeir voru að leysa hverju sinn. Því  

svaraði hver nemandi spurningunni í samtals sex skipti. Við gerð spurninganna var 

stuðst við huglæga sjálfsmatskvarða Paas (1992) á umhugsun og andlegt álag (e. mental 

effort rating scale). Svörin voru á sjö punkta Likert svarkvarða (frá mjög auðvelt til 

mjög erfitt). Því erfiðara sem einstaklingum finnst ákveðið verkefni, þeim mun meira 

verkunarálag er talið vera hjá þeim. Sú útfærsla að spyrja nemendur út í erfiðleika 

verkefnis er talin vera auðskiljanlegri fyrir ungmennin en þegar spurt er beint út í 

verkunarálag sem er upphaflegi sjálfsmatskvarði Paas (1992). Í upphaflega 

sjálfsmatskvarða Paas eiga þátttakendur sjálfir að meta hve miklu álagi þeir finna fyrir á 

meðan þeir leysa ákveðin verkefni. Það er gert með einni spurningu sem kemur í kjölfar 

þess verkefnis sem unnið hefur verið að, spurt er einfaldlega hversu miklu álagi þeir 

finna fyrir á meðan ákveðið verkefni er leyst. Svarmöguleikarnir eru oftast á sjö til níu 

punkta Likert kvarða (frá mjög miklu til mjög lítils).  

 Rannsóknir hafa notað þá útfærslu að spyrja út í erfiðleika verkefnis og hefur hún 

sýnt fram á jafn gott innra réttmæti og þegar spurt er beint út í verkunarálag (Kalyuga, 

Chandler og Sweller, 1999; Paas o.fl., 2003, 2003).  

Allar spurningarnar í fyrra hefti teiknihópsins (sjá viðauka A) og spurningar 7, 13 og 

15 í viðauka B eru dæmi um hvernig þær spurningarnar sem mátu verkunarálag voru 

settar fram. Innra réttmæti allra endurtekinna verkunarálags-spurninga til samans var 

skoðað með Cronbach´s alpha stuðli (α). Af öllum sex mælingum þegar verkunarálag 
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var metið hjá hverjum og einum nemanda var α = 0,77 sem segir okkur það að innra 

réttmæti og áreiðanleiki kvarðans er viðunandi.  

Jafnvel þó sjálfsmatskvarðar virðist vafasamir þá hefur verið sýnt fram á að fólk er 

nokkuð fært um að meta tölulega (e. numerical) álagið sem það upplifir en getur síður 

greint álagið eftir tegundum (Gopher og Braune, 1984). Í rannsókn sem gerð hefur verið 

á 16 ára nemendum að styðjast við TTS aðferðina sýndi fram á að þeir gerðu engan 

greinarmun á mismunandi tegundum verkunarálags (Leutner, Leopold og Sumfleth, 

2009). Með þær niðurstöður í huga ákvað ég að skoða einungis heildar verkunarálag í 

mínu verkefni.  

Fræðsluefnið sem nemendur þurftu að verka 

Sömu tveir textarnir voru í fyrra verkefnahefti beggja hópa. Sá fyrri var um vængi fugla 

og byggingu þeirra en sá síðari var um fjaðrir fugla (sjá viðauka A). Lesefnið var byggt á 

þeim texta sem Van Meter og félagar (2006) notuðu í sinni rannsókn. Ásamt því var 

stuðst við bókina Stóra fuglabók Fjölva (1982). Úr þeirri bók voru meðal annars íslensk 

fræðaheiti fengin og aðrar upplýsingar um vængi fugla og fjaðrir. Fræðsluefnið 

samanstóð af tveimur sambærilegum textum sem hvor um sig var um 200 orð. Íslenskur 

fuglafræðingur las yfir textana og staðfesti  að allar upplýsingar í þeim væru réttar.  

Þetta viðfangsefni er svipað því sem áður hefur verið notað við skoðun á TTS 

aðferðinni. Ástæða þess að þetta tiltekna efni varð fyrir valinu er sú að það er bæði 

athyglisvert og ólíklegt að margir nemendur hafi kynnt sér það náið. Fræðsluefnið krefst 

ekki mikillar þekkingar á fuglum og setur nýtt námsefni í samhengi við kunnuglegt efni, 

samanber það að væng er líkt við mannshandlegg. Með því er ólíklegt að nemendur 

standi ólíkt að vígi þegar þeir eru að læra innihald textanna. Auk þess var efnið talið 

henta aðferðinni vel og erfiðleikastig þess talið vera í samræmi við getu og aldur 

þátttakenda.  

Próf og spurningahefti 
Seinna heftið innihélt 13 spurningar. Fyrstu fjórar voru um námsvenjur og 

framtíðaráform nemenda (sjá viðauka B). Þar á eftir voru spurningar úr fræðsluefninu 

ásamt spurningum sem áttu að meta verkunarálag. Spurningarnar úr fræðsluefninu sem 

mátu kunnáttu nemenda voru tvískiptar. Fyrri hluti tvískipta hluta prófsins samanstóð af 
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tveimur opnum spurningum sem ætlað var að meta hvort þátttakendur gætu yfirfært 

þekkingu úr fræðsluefninu yfir á ný viðfangsefni.  

Viðmiðatafla (e. rubrics) var notuð til að meta svör nemenda á sem hlutlægastan 

máta við opnu spurningunum í kunnáttuprófinu (Jonsson og Svingby, 2007). Í þessari 

rannsókn var notuð fimm stiga viðmiðatafla til að meta þau svör (Sjá viðauka D). 

Viðmiðin fyrir báðar spurningarnar voru fimm talsins og stigin á bilinu 1-5. Því fleiri 

stig, því betra var svarið. Samtals var hægt að fá minnst tvö stig fyrir bæði svörin og 

mest tíu stig. Þrír matsmenn fóru yfir og mátu spurningar hvor í sínu lagi, tveir óháðir 

aðilar ásamt rannsakanda. Pearson fylgnistuðull var notaður til að skoða fylgni milli 

mats allra matsmanna á svörum nemenda í kunnáttuprófinu. Þegar fylgni mats þeirra var 

skoðuð kom í ljós að yfir öll svörin var hún um 0,85 sem segir okkur það að það var há 

fylgni milli mælinga matsmanna. Sterk marktæk tengsl voru milli allra mælinga 

matsmanna, bæði þegar þeir voru að meta fyrra og seinna svar hvers nemanda fyrir sig í 

opnu spurningunum tveimur í kunnáttuprófinu, p < 0,05. Eins var áreiðanleikastuðull á 

mati allra þriggja matsmanna á opnu spurninganna mældur með Cronbach´s alpha. Í 

báðum tilvikum var hann mjög hár eða α = 0,94 sem bendir til þess að samræmi milli 

mats þeirra á svörum nemenda var mikil.  

Annar hluti prófsins innihélt krossaspurningar um námsefnið og spurning um 

verkunarálag kom í kjölfar þess. Megin tilgangur kunnáttuprófsins var að rannsaka hvort 

munur væri á velgengni þeirra sem teiknuðu samhliða lestri og þeirra sem ekki teiknuðu. 

Framkvæmd og fyrirmæli 
Rannsóknarframvinda var forprófuð á sjö framhaldsskólanemum og þremur 

háskólanemum. Með forprófuninni fékkst áætlun um þann tíma sem þátttakendur þyrftu 

í rannsókninni sem og vissa um að leiðbeiningar, fræðsluefni og fyrirlögnin í heild sinni 

væru viðeigandi og skiljanleg. Þegar forprófunin var gerð staðfesti það að fyrra 

fræðsluefnið var vel skýrt og greinilegt. Það kom hins vegar í ljós að síðara fræðsluefnið 

þyrfti að vera skýrara þar sem sumir þátttakendur áttu erfitt með að lesa í gegnum 

textann án þess að missa samhengið. Þeim texta var því breytt þannig að hann yrði 

auðlesnari. Eins voru gerðar nýjar spurningar fyrir samanburðarhópinn sem taldar voru í 

meiri takt við aldur og skilning þátttakenda.  
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Rannsóknin fór fram árið 2017 í framhaldsskóla rétt fyrir utan Reykjavík. 

Rannsakandi hafði samband við kennara skólans þar sem hann þekkti til og fékk leyfi 

hjá honum til að koma í skólann og leggja rannsóknina fyrir. Rannsóknin var lögð fyrir 

þrjá mismunandi hópa innan skólans. Allir þeir nemendur sem tóku þátt staðfestu að þeir 

hefðu ekki lært ítarlega um fjaðrir og byggingu fuglsvængja áður.  

Rannsakandi kynnti sig. Hann sagði nemendunum að þeim yrði skipt í tvo hópa, þeir 

sem fengju gulan miða á verkefnaheftin sín væru saman í hópi og þeir sem ekki fengju 

miða á heftin væru í sama hópi.  Munurinn á hópunum væri sá að þeir myndu vinna á 

mismunandi hátt með fræðsluefni sem tengist fjöðrum og byggingu vængja fugla. 

Samtals væri fræðsluefnið tvær blaðsíður. Brýnt var fyrir nemendum að þeir þyrftu að 

lesa og læra efnið vel þar sem í lok lesturs og úrvinnslu á því efni fengju allir sama 

heftið sem innihéldi spurningar úr efninu sem þau þyrftu að svara ásamt spurningum um 

námsvenjur og framtíðarsýn. Samtals fékk því hver og einn nemandi tvö verkefnahefti í 

heildina.  

 Nemendum var tjáð að svör þeirra við spurningunum myndu hjálpa til við að leiða í 

ljós hvor aðferðin virkaði betur þegar nýtt námsefni væri lært. Rannsakandi tók 

jafnframt fram að þetta væri ekki keppni og að hver og einn ætti að einbeita sér að því að 

gera sitt besta.  

Að því loknu dreifði rannsakandi verkefnaheftinu af handahófi til nemenda ásamt 

blýöntum og strokleðrum. Sú dreifing ákvað í hvaða hóp nemendur skiptust í, 

tilraunahóp- eða samanburðarhóp. Nemendur drógu númer sem þeir merktu heftið sitt 

með og voru beðnir um að geyma númerið á borðinu sínu og merkja síðar seinna 

verkefnaheftið með sama númeri. Þetta var gert til að hægt væri að bera saman fyrra og 

seinna hefti sama nemanda en gæta þó nafnleyndar. 

Þeir nemendur sem voru í teiknihópnum fengu hefti með gulum miða. Rannsakandi 

bað þá nemendur um að rétta upp hönd og náði athygli þeirra. Því næst gaf hann þeim 

fyrirmæli um hvað þeir ættu að gera. Að því loknu bað rannsakandi hina um að rétta upp 

hönd og náði athygli þeirra og gaf þeim fyrirmæli.  

Í báðum gerðum fyrirmæla var nemendum sagt að gera allt í þeirri röð sem það birtist 

í heftinu en ekki fara fram og aftur í því nema sérstaklega væri beðið um það. Nemendur 

fengju í mesta lagi 20 mínútur til að leysa verkefnin í fyrra heftinu. Ef þeir kláruðu 

verkefnin fyrir tilsettan tíma var þeim leyfilegt að læra í öðru námsefni þar til þeir fengju 
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seinna heftið.  Mikilvægt væri þó að sitja áfram í sætinu sínu til að trufla ekki aðra 

bekkjarfélaga. Því næst var hópunum gefin mismunandi hálfstöðluð (e. semi structured) 

fyrirmæli. 

Fyrirmæli og spurningar til  teiknihópsins: 
Á sama tíma og þið lesið textana eigið þið að teikna skýringarmyndir úr 
hvorum texta fyrir sig, samtals tvær myndir. Myndirnar teiknið þið á auðu 
blöðin sem fylgja heftinu ykkar. Hvor teikning fyrir sig á að fela í sér alla  
helstu þætti sem þið lesið um. Þið megið skrifa inn einstaka orð á myndirnar. 
Þegar þið eruð að teikna myndirnar, ímyndið ykkur að þið séuð að teikna 
skýringarmynd fyrir kennslubók þar sem myndir eru notaðar til að hjálpa til 
við að útskýra eitthvað ákveðið. Getið þið nefnt dæmi um skýringarmyndir úr 
kennslubókum, t.d. í  náttúrufræði og líffræði þar sem myndir eru notaðar til 
að hjálpa til við að útskýra eitthvað ákveðið? (Rannsakandi sýnir myndir úr 
kennslubókum og gefur nemendum dæmi). Eruð þið með á hreinu hvað þið 
eigið að gera? Eru einhverjar spurningar? 

 

Fyrirmæli og spurningar til samanburðarhópsins:  
Á sama tíma og þið lesið textana eigið þið að svara spurningum úr þeim. Það 
fylgja þrjár spurningar með hvorum texta fyrir sig, samtals sex spurningar. 
Spurningarnar eru fyrir neðan hvorn texta fyrir sig. Fyrst lesið þið fyrri 
textann og samhliða því svarið þið spurningum úr honum. Það er ekki 
leyfilegt að byrja að lesa seinni textann fyrr en þið hafið lokið við að svara 
spurningunum úr fyrri textanum. Spurningunum svarið þið á auða blaðið sem 
fylgir heftinu. Munið að merkja svörin vel. Eruð þið með á hreinu hvað þið 
eigið að gera? Eru einhverjar spurningar? 
 

 Þegar búið var að gefa báðum hópunum nánari upplýsingar og fyrirmæli um 

verkefnið voru nemendur beðnir um að byrja á verkefninu. Að 20 mínútum loknum 

safnaði rannsakandi heftunum saman og athugaði hvort nemendur hefðu ekki örugglega 

merkt fyrra heftið sitt með númerinu sínu. Á sama tíma dreifði hann seinna heftinu til 

þeirra. Beðið var með að gefa frekari leiðbeiningar þar til allir voru búnir að merkja 

síðara heftið sitt. Þegar allir voru búnir að merkja það með númeri sínu fengu nemendur 

aftur þær leiðbeiningar að svara spurningunum í þeirri röð sem þær birtust og eftir bestu 

getu. Fyrstu spurningarnar síðara heftisins tengdust bakgrunni og námsvenjum 

nemandans. Á eftir þeim fylgdu spurningar tengdar kunnáttu úr fræðsluheftinu. Ástæða 

þeirrar uppröðunar var til að hafa nokkrar mínútur á milli náms og prófs. Nemendur 

fengu 15 mínútur til þess að svara spurningunum. Ef nemendur kláruðu fyrir þann tíma 

voru þeir vinsamlega beðnir um að sitja áfram í sæti sínu þar til tíminn kláraðist. Að því 
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loknu þakkaði rannsakandi fyrir aðstoðina. Þessi fyrirlögn fór fram alls þrisvar sinnum 

og tók samtals 3 klukkustundir.  

Tölfræðileg úrvinnsla  
Úrvinnsla gagna fór fram í tölvuforritunum SPSS og Microsoft Excel. Gerð voru T-próf 

til þess að bera saman og skoða mun beggja hópa. T-próf var meðal annars notað til að 

skoða mun á verkunarálagi nemenda milli hópa, velgengni á kunnáttuprófi sem og 

námsvenjur þeirra.  
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Niðurstöður 

Samtals voru 30 framhaldsskólanemendur á aldrinum 16 til 19 ára sem tóku þátt, þar af 

15 í teiknihóp og 15 í samanburðarhóp. Í kunnáttuprófinu voru krossaspurningarnar 

fimm talsins og fékkst eitt stig fyrir hvert rétt svar. Því var minnst hægt að fá núll stig 

fyrir þær og mest fimm stig. Munurinn milli teiknihópsins (M = 3,73) og 

samanburðarhópsins (M = 2,47) í krossaspurningunum var með þeim hætti að 

teiknihópnum gekk um 25% betur en samanburðarhópnum. Eins og sjá má í töflu 1 

sýndu niðurstöður að sá munur var marktækur, t (27,7) = 2,81; p < 0,05. Í opnu 

spurningunum var mest hægt að fá tíu stig og minnst tvö stig. Teiknihópurinn fékk 

tæplega helmingi fleiri stig að meðaltali en samanburðarhópurinn. Teiknihópnum gekk 

marktækt betur í báðum þáttum kunnáttuprófsins, t (24,9) = 4,83; p < 0,05.  

 

Tafla 1. Munur milli hópa á velgengni úr kunnáttuprófi  

 Teiknihópur  Samanburðarhópur         

 M             Sf  M             Sf     p - gildi 

Krossaspurningar 3,73         1,16    2,47         1,30      0,01* 

Opnar spurningar 7,27         1,28  4,47     1,85      0,00* 

Athugasemd: M = meðaltal. Sf = staðalfrávik. * = p < 0,05.  
 

Gert var t-próf til að skoða mun á verkunarálagi milli hópa í öllum þáttum 

verkefnisins (sjá töflu 2). Þar kom í ljós að mikill munur var á verkunarálagi hópanna 

þegar þeir voru að vinna úr bæði fyrri og seinni fuglatextanum. Verkunarálag 

teiknihópsins var mun hærra en hjá samanburðarhópnum við báðar úrvinnslurnar og var 

sá munur marktækur, p < 0,05. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að einungis sex 

nemendur af 15 í teiknihópnum höfðu áður teiknað til þess að læra námsefni. Því er 

möguleiki á að þeir nemendur sem voru í teiknihópnum voru að verka námsefni á 

algjörlega nýjan máta en þeir eru vanir og það getur hafa haft áhrif á það verkunarálag 

sem þeir upplifðu. Athyglisvert var að munur verkunarálags milli teiknihópsins og 
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samanburðarhópsins eftir að hafa svarað krossaspurningunum, t (27,1) = -,013; p > 0,5,  

og opnu spurningum úr kunnáttuprófinu, t (27) = -0,56; p > 0,5, var sáralítill.  

 

 

Tafla 2. Munur á verkunarálagi hópanna eftir alla þætti verkefnisins  

 Teiknihópur  Samanburðarhópur  

 M             Sf  M             Sf p - gildi 

Lesa texta 1 2,93         1,38    2,20         1,01    0,11 

Úrvinnsla 1 4,13         1,50  2,87     0,91    0,01* 

Lesa texta 2 2,93         1,67  2,27     1,22    0,22 

Úrvinnsla 2 4,53         1,80  2,47         0,99    0,00* 

Svara krossaspurningum 3,00         1,41   3,27         1,16    0,90 

Svara opnum spurningum 2,80         1,57  2,87         1,30    0,57 

Athugasemd: Hver spurning hafði svarmöguleika frá 1 til 7 þar sem 1 var mjög auðvelt 
og 2 var mjög erfitt. * = p < 0,05.  
 

Nemendur voru spurðir að því hversu líklegt eða ólíklegt væri að þeir teikni námsefni 

þegar væru að læra flókið námsefni til að muna það betur. Spurningin var á fimm punkta 

Likert kvarða, frá mjög líklegt til mjög ólíklegt. Um 53% (N = 16) nemenda sögðu það 

mjög ólíklegt að þeir teikni upp úr námsefni þegar þeir lærðu. Töluverður munur var á 

svörum nemenda milli hópa í þessum svarmöguleika. Athyglisvert var að af 16 

nemendum sem töldu það mjög ólíklegt að þeir teikni til að læra flókið námsefni voru 10 

af þeim úr teiknihópnum og sex úr samanburðarhópnum. Hins vegar lítill sem enginn 

munur á hinum svarmöguleikunum milli hópa. Það voru 13% (N = 4) nemenda sem 

töldu það frekar ólíklegt að þeir muni teikna þegar þeir væru að læra flókið námsefni. 

Eins voru 13% (N = 4) nemenda sem svöruðu hvorki né, 7% (N = 2) töldu frekar líklegt 

að þeir muni gera það og 13% (N = 4) mjög líklegt.  

Af öllum þeim sem tóku þátt voru sex nemendur af 30 sem munu líklega nýta sér 

þessa aðferð í námi en 20 nemendur munu líklegast ekki teikna flókið námsefni til þess 

að læra það betur. Athyglisvert var að þrátt fyrir að um 65% (N = 20) nemenda sem tóku 

þátt hafi gefið upp að þau muni aldrei nýta sér TTS aðferðina voru 75% (N = 15) af þeim 

sem aldrei höfðu prófað að teikna til þess að læra námsefni. Af þeim 16 nemendum sem 

svöruðu því að þeir teldu mjög ólíklegt að þeir myndu teikna upp úr námsefni til þess að 
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læra það voru 13 af þeim sem aldrei höfðu gert það áður. Það að nemendur taki þá 

afstöðu að þeir muni aldrei prófa TTS aðferðina eða útfærslu af henni vekur upp 

spurningar um hvort það að teikna veki upp óvissu eða kvíða nemenda þar sem verið er 

að prófa eitthvað nýtt. Eins gæti verið að nemendur hafi ekki fengið næga kynningu á 

efninu og eru óvissir um hvernig það muni gagnast þeim að nota tiltekna aðferð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 1. Sú aðferð sem nemendum finnst best að nota í námi 
 

Nemendur voru spurðir út í þær aðferðir sem þeir notuðu hvað oftast til þess að læra. 

Þegar unnið var úr svörunum kom í ljós að hægt að vera skipta þeim í fjóra flokka eins 

og sjá má á mynd 1. Flokkarnir eru eftirfarandi; glósa efnið, lesa vel, glósa efnið og lesa 

vel, vinna í hópavinnu. Mynd 1 sýnir dreifingu svara nemenda í prósentu. Þar má sjá að 

algengasta aðferð nemenda við nám var annað hvort að glósa námsefni (N = 16) en um 

helmingur nemenda skrifaði að þeir lærðu með þeim hætti. Sú vangavelta kemur upp hjá 

mér um hvort það gæti verið algengasta aðferðin sem er hvað mest notuð í þeim skóla 

sem rannsóknin fór fram og þess vegna nefna þau hana. Sú aðferð sem var næst 

algengust var að bæði glósa efnið og lesa það vel yfir (N = 9). Það voru fjórir nemendur 

sem sögðust lesa efnið ítrekað yfir til þess að læra það og einn skrifaði að honum þætti 

gott að vinna í hóp til þess að læra. Þessar niðurstöður bentu til þess að öllum 
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þátttakendum nema einum, eða um 97% fannst best að vinna með námsefnið sitt á yrtan 

hátt. 

Í kunnáttuprófinu voru nemendur spurðir út í hvað þeir ætla að gera þegar þeir 

útskrifast úr framhaldsskóla. Athyglisvert var að svör nemenda voru keimlík og var hægt 

að skipta þeim niður í þrjá flokka eftir því hvað þeir svöruðu. Þeir flokkar voru 

eftirfarandi; fara að vinna, beint í háskólanám, fyrst að vinna og svo fara í háskóla. 

Algengasta framtíðarplan nemenda (N = 16)  var að fara í fulla vinnu og eftir einhvern 

tíma í háskólanám. Þar á eftir var áform nemenda að fara beint í háskólanám (N = 13) og 

einungis einn nemandi sagðist ætla fara út á vinnumarkaðinn og hygðist ekki fara í 

frekara nám í framtíðinni.  
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Umræða 

Í þessu verkefni bjó ég til tvo texta sem tengdust vængjum og uppbyggingu fugla. Mig 

langaði til að sjá hvort munur væri á námsárangri nemenda eftir því hvort þeir verkuðu 

efnið með því að teikna upp úr því (teiknihópur) samanborið við það að svara 

spurningum úr því (samanburðarhópur). Ásamt því skoðaði ég það verkunarálag sem 

nemendur upplifðu samhliða lestri, úrvinnslu efnisins og þegar þeir tóku kunnáttupróf í 

lokin. Til gamans skoðaði ég líka þá aðferð sem nemendurnir notuðu hvað oftast til þess 

að læra sem og framtíðaráform þeirra. 

Ég studdist við aðferðina teiknað til skilnings (TTS) en sú námstækni vakti athygli 

mína. Það að teikna samhliða lestri hefur mér alltaf þótt áhugaverð lærdómsaðferð. Eins 

hafa rannsóknir sem skoðað hafa TTS aðferðina sýnt fram á að hún hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur nemenda (Schwamborn o.fl., 2011; Van Meter o.fl., 2006). Í inngangi 

þessa verkefnis skrifaði ég um hvernig aðferðin hefur verið notuð áður og hversu 

mismunandi markmið hennar geta verið. Eins skrifaði ég um það hvernig kennarar eða 

leiðbeinendur geta nýtt sér aðferðina í kennslu og tileinkað sér hana. Mér finnst 

mikilvægt að þær leiðbeiningar séu skýrar með von um að hver sem er geti nýtt sér 

aðferðina og kynnt sér til hlítar.  

Verkefnið sem ég gerði var gert með tilliti til bæði þroska og færni nemenda og var 

lesefnið sem ég gerði ásamt spurningum í kunnáttuprófi gert með það í huga. Í fyrirlögn 

fengu nemendur einnig skýr fyrirmæli og passað var upp á að allir væru með á nótunum 

um hvers væri ætlast til af þeim. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að verkunarálag teiknihópsins var mun 

hærra en hjá samanburðarhópnum bæði við verkun fyrri og seinni fuglatextann. Þær 

niðurstöður komu á óvart þar sem aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að verkunarálag 

minnki þegar stuðst er við TTS aðferðina (Britton og Wandersee, 1997; Moore og 

Caldwell, 1993). Það segir okkur það að nemendum fannst mun erfiðara að teikna upp úr 

námsefninu heldur en að svara spurningum upp úr því. Með þessu má álykta að hugur 

nemenda sem teiknuðu mynd unnu úr fleiri nýjum upplýsingum heldur en þeir nemendur 

sem svöruðu spurningum úr efninu. Hins vegar er ekki hægt að segja með vissu hvort 
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nemendurnir hafi skilið spurninguna um verkunarálag rétt og hvort hún hafi því 

raunverulega verið að mæla það sem hún átti að mæla. Réttmæti mælingar minnar á 

verkunarálag nemenda er því óljós þar sem ekki er víst að nemendur hafi skilið 

spurningarnar rétt. Möguleiki er á að nemendur hafi til að mynda misskilið 

spurningarnar sem mátu verkunarálag í kunnáttuprófinu. Til dæmis svarað 

spurningunum með það í huga að kunnáttuprófið hafi verið erfitt þar sem þeir kynnu 

ekki efnið nægilega vel eða svarað hversu erfitt þeim fannst prófið af því þeir þurftu að 

leggja mikið á sig til að svara því. Námsvitund (e. metacognition) nemenda var ef til vill 

ekki nægilega þroskuð til þess að meta og svara þeim spurningum sem tengjast 

verkunarálagi þeirra (Pintrich, 2002). Ég tel það því vera eðlisleg takmörkun við mína 

rannsókn hve óljósar spurningarnar um verkunarálagið getur hafa verið fyrir nemendur 

og að hægt hafi verið að túlka þær á marga vegu.  

Í framtíðinni tel ég að betra væri að útskýra fyrir nemendum hvað verkunarálag er 

svo þeir viti nákvæmlega hvað spurningin á að meta. Ég tel líka að nauðsynlegt sé að 

meta mismunandi gerðar af álagi þar sem upplifun af miklu innra, óviðkomandi eða 

gagnlegu álagi segir meira til um áhrif kennsluaðferðar í stað þess að mæla einungis 

heildar verkunarálag sem upplifað er.  Jafnvel þó rannsóknir hafa sýnt fram á að 

unglingar geri ekki greinarmun á því þegar verið er að spyrja út í mismunandi gerðir af 

álagi þá væri óskandi ef aðferð eða kvarði finndist þar sem það væri hægt (Gopher og 

Braune, 1984). 

Þrátt fyrir þær niðurstöður að verkunarálag hafi aukist meðal teiknihópsins hafi 

komið mér á óvart að þá koma þær heim og saman við niðurstöður Verhoeven, Schnotz 

og Paas (2009). Niðurstöður þeirra benda til þess að það leiði til aukins verkunarálags að 

teikna en nefna sérstaklega óþarft álag í því samhengi. Þar sem ég skoðaði einungis 

heildar verkunarálag í verkefninu mínu þá get ég ekki sagt til um það hvort ástæðan sé 

sú að nemendur hafi upplifað aukið óþarft álag eða hvort það hafi jafnvel verið gagnlegt 

álag. Þar sem það hefði verið jákvætt í niðurstöðum rannsóknarinnar ef aukið gagnlegt 

álag hefði átt sér stað fremur en óviðkomandi. Því tel ég mikilvægt að ef sambærilegt 

verkefni eða rannsókn verði endurtekin, að nauðsynlegt væri að meta mismunandi 

verkunarálög sem nemendur upplifa samhliða úrvinnslu námsefnis.  

Seinni tilgátan sem ég setti fram stóðst ekki þar sem að báðir hópar upplifðu svipað 

verkunarálag þegar þeir svöruðu kunnáttuprófinu. Sú niðurstaða kom verulega á óvart 
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þar sem teiknihópurinn verkaði efnið á meira en samanburðarhópurinn. Þar með mátti 

gera ráð fyrir því að teiknihópnum þætti auðveldara að svara spurningum 

kunnáttuprófsins og að verkunarálag þeirra yrði því minna. Mínar niðurstöður bera því 

ekki saman við það sem Van meter og félagar (2006) sýndu fram á. Þeirra rannsókn 

sýndi fram á það að verkunarálag í kunnáttuprófi væri lægra hjá þeim sem teiknuðu 

samanborið við þá sem ekki teiknuðu samhliða námi.  

Þrátt fyrir að teiknihópnum í minni rannsókn hafi fundist erfiðara að teikna upp úr 

lesefninu og upplifði meira verkunarálag þá gekk þeim marktækt betur í báðum þáttum 

kunnáttuprófsins og þar með stóðst fyrri tilgátan sem ég setti fram. Teiknihópnum gekk 

mun betur á opnu spurningunum heldur en samanburðarhópnum en munur milli hópa í 

krossaspurningunum var aðeins minni. Með þessu má álykta það að teikna lýsandi mynd 

upp úr námsefni leiði marktækt til meiri færni í að yfirfæra þekkingu yfir á ný 

viðfangsefni sem og að varðveita upplýsingar. Hins vegar má líka færa önnur rök fyrir 

því af hverju teiknihópnum gekk betur á kunnáttuprófinu. Það var ósamræmi milli 

þeirrar úrvinnslu sem hóparnir þurftu að gera til þess að vinna úr námsefninu. 

Teiknihópurinn verkaði efnið meira heldur en samanburðarhópurinn og það gæti verið 

ástæðan fyrir því að honum gekk betur á prófinu. Það hefði jafnvel verið betra að láta 

samanburðarhópurinn vinna með efnið með þeim hætti að glósa það eða búa til eigin 

spurningar úr því. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að það eigi ekki að skipta máli 

(Leopold og Leutner, 2012). 

Það að teiknihópnum hafi gengið marktækt betur á kunnáttuprófinu ber þó saman við 

flestar niðurstöður erlendra rannsókna sem hafa skoðað svipað viðfangsefni. Þær 

rannsóknir sem hafa skoðað bæði TTS aðferðina og verkunarálag hafa þó aldrei skoðað 

það hvort nemendur muni hugsanlega nýta sér þá aðferð að teikna þegar nýtt námsefni er 

lært. Það færði nýja sýn á rannsóknarefnið þar sem samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

minnar kom í ljós að 16 nemendur (53%) töldu það mjög ólíklegt að þeir teikni upp úr 

námsefni til að læra það betur og 13 af þeim höfðu aldrei lært með þeim hætti í námi 

sínu. Athyglisvert er að velta fyrir sér af hverju nemendur telji það ólíklegt þar sem 

niðurstöðum samkvæmt muni það líklegast hafa jákvæð áhrif á námsárangur þeirra ef 

þeir læra á þennan hátt fyrir til dæmis próf. 

Með þessar niðurstöður í huga vakna upp spurningar og efasemdir um hvort þeir hafi 

fengið næga innsýn eða fræðslu um það hvernig hægt sé að nýta sér þá aðferð að teikna 
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upp úr námsefni. Eins velti ég því fyrir mér hvort þeir hreinlega mikli þetta fyrir sér, 

þyki það ferli að teikna of tímafrekt. Þetta eru þættir sem áhugavert væri að skoða í 

framtíðinni. Mögulega hafa nemendurnir sem tóku þátt í rannsókninni minni ekki fengið 

tækifæri eða kennslu á fjölbreyttum námsaðferðum sem þeir geta tileinkað sér í námi. 

Það sem fær mig til að álykta sem svo er meðal annars hve einhæf svör nemenda voru 

þegar þeir voru spurðir út í hvaða aðferð þeim þætti best þegar þeir lærðu nýtt efni. Það 

voru nær allir nemendur, eða 93% þeirra sem nefndu yrta úrvinnslu af einhverju tagi 

vera besta leiðin til þess að læra nýtt námsefni. Þó ber að hafa í huga að úrtakið var lítið 

og því er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar.  

Í framtíðinni væri áhugavert að gera sömu rannsókn á stærri hóp 

framhaldsskólanema. Eins er spennandi sem komandi kennari að kynna nemendur fyrir 

fjölbreyttum námsaðferðum og námstækni sem þeir geta prófað sig áfram með og kynnt 

sér. Þar sem sýnt hefur verið fram á að TTS aðferðin geti aukið einbeitingu nemenda við 

lestur væri líka áhugavert að beita henni í kennslu eða aðstoða nemendur með ADHD 

við að tileinka sér hana og athuga hvort námsárangur þeirra breytist og bætist.  
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Viðauki A: Fyrra hefti teiknihóps 

Verkefni 1 
Hér fyrir neðan er texti um fjaðrir og byggingu fuglsvængja. Lestu textann vel. Á 
meðan eða eftir að þú hefur lesið textann þá teiknar þú mynd af því sem verið er 
að lýsa í honum eins og við ræddum um áðan. Það eru tvö laus blöð sem fylgja 

heftinu. Myndina teiknar þú á annað þeirra.  

 
  

Bein og fjaðrir í vængjum fugla gera þeim kleift að fljúga.  

 

Skipulag beina í vængjum fugla er svipuð og í handlegg manna. Eins og mannslíkaminn hefur 
fugl upphandleggsbein en það bein tengir vænginn við búk fuglsins. Eins hafa fuglar olnboga og 
framhandleggsbeinin öln og sveif. Öln er stærra beinið og er staðsett á innanverðum 
framhandleggnum, sveif er ytra bein framhandleggsins. Fuglar hafa líka úlnlið og hönd. 
Aðalmunur handar og fingra fugla og manna er sá að hjá fuglum samanstendur höndin af einum 
stórum fingri og tveimur örsmáum. 

Flugfjaðrir eru tengdar við beinin í vængnum. Flestir fuglsvængir hafa tvær tegundir flugfjaðra: 
handflugfjaðrir og armflugfjaðrir.  

Lengstar eru handflugfjaðrirnar, þær eru áfastar við handarsvæði fugla. Þær eru á vængnum 
utanverðum í hvíld og yst á vængnum á flugi. Flestir fuglar hafa í kringum 10 handflugfjaðrir á 
hvorum væng. Handflugfjaðrir eru langar og stífar. Frá þeim fjöðrum myndast stærsti hluti 
lyftikrafts fugla. Fjaðrirnar hjálpa því fuglinum að takast á loft þegar hann hreyfir vængi sína 
niður á við. 

Armflugfjaðrirnar eru styttri og sveigjanlegri en handflugfjaðrir. Þær eru fastar við ölnarbeinið 
sem er stærra bein framhandleggs. Þær fjaðrir eru því á innri væng. Fjöldi armflugfjaðra fer eftir 
lengd vængsins. Þegar fuglar blaka vængjum sínum þá kemst loftstreymi undir armflugfjaðrirnar 
og hjálpar þeim að takast á loft. Þær fjaðrir hjálpa líka til við að knýja fuglinn áfram í loftinu. 

Aðrar vængfjaðrir kallast þekjufjaðrir. Þær eru á milli olnboga og axla. Eins og nafnið gefur til 
kynna hjálpa þær til við að fylla upp í og þekja bilið sem er á milli olnboga og axla. Þessar 
fjaðrir móta vænginn að líkamanum til þess að halda fuglinum stöðugum á flugi. Ef fugl er 
óstöðugur á flugi eða hreyfir sig óreglulega þá kallast það ókyrrð. 
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Merktu við þann valmöguleika sem á við þig:  

 

a) Að lesa textann fannst mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

b) Að teikna myndina fannst mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Verkefni 2. 
Hér fyrir neðan er texti um fjaðrir fugla. Lestu textann vel. Á meðan eða eftir að 
þú hefur lesið textann þá teiknar þú mynd af því sem verið er að lýsa í honum eins 

og við ræddum um áðan. Það eru tvö laus blöð sem fylgja heftinu. Myndina 
teiknar þú á annað þeirra.  

 

 

Fjaðrir fugla eru gerðar úr próteini sem heitir hyrni. Mannshár og neglur eru úr sama próteini. 

Hyrni er það prótein sem gefur fjöðrunum góðan styrk og sveigjanleika. En hvernig myndast ný 

fjöður? Í miðju allra fjaðra er rör sem kallast fjöðurstafur og er svipað í laginu og plast-sogrör. 

Hyrnið byrjar að vaxa frá brún vængsins í gegnum rörið. Við það deyr hyrnið með þeim 

afleiðingum að það klofnar í sundur. Þegar hyrnið klofnar í sundur líkist það þunnum og stífum 

hárum sem kallast geislar. Geislar eru litaði hluti fjaðranna. Til dæmis hafa svanir hvíta geisla og 

því eru þeir með hvítar fjaðrir. Að lokum vex hyrnið alla leið í gegnum fjaðurstafinn og 

geislarnir (þunnu og stífu hárin) breiða úr sér og þá hefur fjöður myndast. 

  

Á enda geislanna eru örsmáar krækjur sem nefnast smágeislar og eru þúsundir talsins. Krókur 

hvers smágeisla fyrir sig krækist í þann smágeisla sem liggur næst honum. Smágeislarnir 

krækjast því hver í annan eins og rennilás. Til að fugl geti flogið verða geislarnir að mynda stakt, 

stöðugt, og flatt yfirborð svo loft geti streymt yfir það, en ekki í gegnum. Þess vegna er 

mikilvægt að smágeislarnir á enda geislanna séu kræktir saman en með því myndast betri 

loftmótstaða í flugi. 

Geislarnir mynda því einn stóran flöt sem nefnist fanir. Hver fjöður hefur því tvær fanir sem eru 

sitt hvoru megin við fjöðurstafinn (rörið). Yfirborð hverrar fanar er því samansett af geislum sem 

krækjast saman hver í annan með smágeislum. Þegar fuglar eru að snyrta fjaðrir sínar með 

gogginum þá eru þeir oft að renna í gegnum smágeislana til að krækja geislunum aftur saman. 
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4. Merktu við þann valmöguleika sem á við þig:  

 

a) Að lesa textann fannst mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

b) Að teikna myndina fannst mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Viðauki Á: Fyrra hefti samanburðarhóps 

Verkefni 1 
Hér fyrir neðan er texti um fjaðrir og byggingu fuglsvængja. Lestu textann vel. Á 

meðan eða eftir að þú hefur lesið textann þá svarar þú spurningunum sem eru 
neðst á þessari blaðsíðu. Spurningunum svarar þú á auða blaðið sem fylgir þessu 

hefti. 
Bein og fjaðrir í vængjum fugla gera þeim kleift að fljúga.  

Skipulag beina í vængjum fugla er svipuð og í handlegg manna. Eins og mannslíkaminn hefur 
fugl upphandleggsbein en það bein tengir vænginn við búk fuglsins. Eins hafa fuglar olnboga og 
framhandleggsbeinin öln og sveif. Öln er stærra beinið og er staðsett á innanverðum 
framhandleggnum, sveif er ytra bein framhandleggsins. Fuglar hafa líka úlnlið og hönd. 
Aðalmunur handar og fingra fugla og manna er sá að hjá fuglum samanstendur höndin af einum 
stórum fingri og tveimur örsmáum. 

Flugfjaðrir eru tengdar við beinin í vængnum. Flestir fuglsvængir hafa tvær tegundir flugfjaðra: 
handflugfjaðrir og armflugfjaðrir.  

Lengstar eru handflugfjaðrirnar, þær eru áfastar við handarsvæði fugla. Þær eru á vængnum 
utanverðum í hvíld og yst á vængnum á flugi. Flestir fuglar hafa í kringum 10 handflugfjaðrir á 
hvorum væng. Handflugfjaðrir eru langar og stífar. Frá þeim fjöðrum myndast stærsti hluti 
lyftikrafts fugla. Fjaðrirnar hjálpa því fuglinum að takast á loft þegar hann hreyfir vængi sína 
niður á við. 

Armflugfjaðrirnar eru styttri og sveigjanlegri en handflugfjaðrir. Þær eru fastar við ölnarbeinið 
sem er stærra bein framhandleggs. Þær fjaðrir eru því á innri væng. Fjöldi armflugfjaðra fer eftir 
lengd vængsins. Þegar fuglar blaka vængjum sínum þá kemst loftstreymi undir armflugfjaðrirnar 
og hjálpar þeim að takast á loft. Þær fjaðrir hjálpa líka til við að knýja fuglinn áfram í loftinu. 

Aðrar vængfjaðrir kallast þekjufjaðrir. Þær eru á milli olnboga og axla. Eins og nafnið gefur til 
kynna hjálpa þær til við að fylla upp í og þekja bilið sem er á milli olnboga og axla. Þessar 
fjaðrir móta vænginn að líkamanum til þess að halda fuglinum stöðugum á flugi. Ef fugl er 
óstöðugur á flugi eða hreyfir sig óreglulega þá kallast það ókyrrð. 

 

Hér eru spurningar úr vængja-textanum 

Skrifaðu svörin á auða blaðið sem fylgir heftinu. 
 

1.  Hægt er að skipta uppbyggingu vængja fugla í þrjá hluta, hverjir eru þeir? 
2.  Hverjar eru þrjár tegundir fjaðra á vængjum fugla? 
3.  Hvaða tegund fjaðra hjálpar fuglum að fljúga áfram?  
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Merktu við þann valmöguleika sem á við þig:  

 

a) Að lesa textann fannst mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

b) Að svara spurningunum fannst mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

59	

Verkefni 2. 
Hér fyrir neðan er texti um fjaðrir fugla. Lestu textann vel. Á meðan eða eftir að 
þú hefur lesið textann þá svarar þú spurningunum sem eru neðst á þessari 
blaðsíðu. Spurningunum svarar þú á auða blaðið sem fylgir þessu hefti. 

 

Fjaðrir fugla eru gerðar úr próteini sem heitir hyrni. Mannshár og neglur eru úr sama próteini. 

Hyrni er það prótein sem gefur fjöðrunum góðan styrk og sveigjanleika. En hvernig myndast ný 

fjöður? Í miðju allra fjaðra er rör sem kallast fjöðurstafur og er svipað í laginu og plast-sogrör. 

Hyrnið byrjar að vaxa frá brún vængsins í gegnum rörið. Við það deyr hyrnið með þeim 

afleiðingum að það klofnar í sundur. Þegar hyrnið klofnar í sundur líkist það þunnum og stífum 

hárum sem kallast geislar. Geislar eru litaði hluti fjaðranna. Til dæmis hafa svanir hvíta geisla og 

því eru þeir með hvítar fjaðrir. Að lokum vex hyrnið alla leið í gegnum fjaðurstafinn og 

geislarnir (þunnu og stífu hárin) breiða úr sér og þá hefur fjöður myndast.  

Á enda geislanna eru örsmáar krækjur sem nefnast smágeislar og eru þúsundir talsins. Krókur 

hvers smágeisla fyrir sig krækist í þann smágeisla sem liggur næst honum. Smágeislarnir 

krækjast því hver í annan eins og rennilás. Til að fugl geti flogið verða geislarnir að mynda stakt, 

stöðugt, og flatt yfirborð svo loft geti streymt yfir það, en ekki í gegnum. Þess vegna er 

mikilvægt að smágeislarnir á enda geislanna séu kræktir saman en með því myndast betri 

loftmótstaða í flugi. 

Geislarnir mynda því einn stóran flöt sem nefnist fanir. Hver fjöður hefur því tvær fanir sem eru 

sitt hvoru megin við fjöðurstafinn (rörið). Yfirborð hverrar fanar er því samansett af geislum sem 

krækjast saman hver í annan með smágeislum. Þegar fuglar eru að snyrta fjaðrir sínar með 

gogginum þá eru þeir oft að renna í gegnum smágeislana til að krækja geislunum aftur saman. 

 

Hér eru spurningar úr fjaðra-textanum 
Skrifaðu svörin á auða blaðið sem fylgir heftinu. 

 
1. Próteinið hyrni vex í gegnum ákveðinn hluta vængsins til þess að fjöður geti 

myndast, hvað heitir sá hluti vængsins?  
2. Hvernig myndast litaði hluti fjaðranna?  
3. Ef þú ættir að útskýra fyrir vini þínum hvernig smágeislar líta út, hvernig myndir 
þú gera það?   
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Merktu við þann valmöguleika sem á við þig:  

 

a) Að lesa textann fannst mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

b) Að svara spurningunum fannst mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Viðauki B: Kunnáttupróf 

Númerið sem ég dró er: _________ 

Hér fyrir neðan eru nokkrar spurningar sem ég bið þig að svara eins vel og þú getur. Þú 

hefur 15 mínútur til að leysa þetta verkefni. Gangi þér vel! 

 

1. Hvaða aðferð finnst þér best að nota þegar þú ert að læra nýtt námsefni? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2. Þegar þú ert að læra flókið námsefni, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú    

    teiknir námsefnið til að muna það betur? 

 

 

 

 

 

 

3.  Hefur þú teiknað til þess að læra námsefni? 

 

 

 

4. Hvaða býstu við að þú gerir fyrstu tvö árin eftir að þú klárar framhaldsskóla? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Mjög líklegt ☐ 

Frekar líklegt ☐ 

Hvorki né ☐ 

Frekar ólíklegt ☐ 

Mjög ólíklegt ☐ 

Já ☐ 

Nei ☐ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

5. Fugl nokkur hefur ekki neina smágeisla. Er hann fær um að fljúga? Af hverju 
eða af hverju ekki?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

6. Fugl á í erfiðleikum með að knýja sig áfram í flugi. Hvert gæti vandamálið 
verið? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 
7. Merktu við þann valmöguleika sem á við þig: Að svara skriflegu spurningunum 

fannst mér: 
 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
8.  __________ á væng fugla tengja allar fjaðrirnar saman til að mynda eitt flatt 

yfirborð sem loft kemst ekki í gegnum 
a. Hyrni 
b. Fjöðurstafir 
c. Smágeislar 
d. Fanir 
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9. Hvað kallast lengstu flugfjaðrir fugla? 
a. Armflugfjaðrir 
b. Handflugfjaðrir 
c. Þekjufjaðrir 
d. Fjaðurstafur 

 
10. Hvaða tegund fjaðra eru bæði langar og stífar? 

a. Armflugfjaðrir 
b. Handflugfjaðrir 
c. Þekjufjaðrir 
d. Ekkert ofangreint rétt 
 
 

11. _________myndast þegar próteinið hyrni klofnar í sundur 
a. Geislar 
b. Smágeislar 
c. Krækjur 
d. Fjöðurstafir 

 

 
12. Hvað eru flestir fuglar með margar handflugfjaðrir á hvorum væng fyrir sig? 

a. 5 
b. 10 
c. 15 
d. Ekkert ofangreint er rétt 
 
 
 

13. Merktu við þann valmöguleika sem á við þig: Að svara krossaspurningunum fannst 
mér: 

 

Mjög auðvelt Auðvelt Frekar auðvelt Hvorki né Frekar erfitt Erfitt Mjög erfitt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Viðauki D: Viðmiðatafla til að meta svör úr opnum 
spurningum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Viðmið	 Stig	 Svar 1	 Svar 2	

Engin hugmynd um 
svar: ekkert svar / 
segist ekki vita svarið	

 

1	   

Ónákvæmt svar: 
misskilningur, þekking 
sem kemur ekki úr texta	

 

2	   

Ófullnægjandi svar: 
upplýsingar úr texta 
notaðar en er ótengt 
rétta svarinu	

 

3	   

Ágætt svar: Réttar 
upplýsingar úr texta 
notaðar, ófullgert svar	

4	   

Fullnægjandi svar: 
Réttar upplýsingar úr 
texta notaðar, rétt og 
tæmandi svar.	

5	   

Samtals stig:	

		


