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Útdráttur 

Nakayama og Maljkovic (1994) voru fyrst til þess að gera grein fyrir ýfingu í útstökksverkefnum (pop-

out). Ýfing í útstökksverkefnum kemur fram þegar auðveldara verður að vinna með áreiti sem birst 

hafa áður, ýfingin kemur fram í hærra hlutfalli réttra svara eða minnkandi svartíma. Hér voru gerðar 

þrjár tilraunir með útstökksverkefni þar sem birtingartími áreitanna var frá 10 til 180 ms. og athuguð 

voru áhrif endurtekningar á lit og staðsetningu með tilliti til meiri svarnákvæmni. Niðurstöður sýndu að 

ýfing á staðsetningu kom aðeins fram í tilraun 1 þar sem svörun krafðist algildrar staðsetningar 

áreitisins sjálfs miðað við hin áreitin, ekki innan áreitis, og ýfing litar markáreitis kom aðeins fram í 

tilraun 3 þar sem áreiti og bakgrunnur sýndu meiri andstöðu hvað varðar birtu og lit og notast var við 

færri liti. Hvergi komu fram megináhrif af lit truflara. Birtingartími áreita hafði þó allsstaðar áhrif og 

samvirkni við annaðhvort lit eða staðsetningu. Niðurstöður styðja frekar þáttakenningu um ýfingu þar 

sem þættir og staðsetning ýfast sjálfstætt heldur en tilfallandi ýfingu (episodic account of priming). 

Styrkur tilrauna liggur ekki síst í notkun á augnhreyfingamæli en þó voru þátttakendur rannsóknar fáir 

sem takmarkar að einhverju leiti ályktanir. 
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1 Hugtakalegur grunnur sjóntilrauna 

Eitt meginhugtakið innan hugrænnar sálfræði (cognitive psychology) er ýfing (priming) og er hún mikið 

rannsakað fyrirbæri í fræðum sálfræðinnar er snúa að skynjun og minni. Ýfing kemur fram í 

sjónleitarverkefnum og reyna fræðimenn innan hugrænnar sálfræði, taugasálfræði (neuropsychology) 

og skynjunarsálfræði (psychology of perception) að henda reiður á hvers eðlis ýfingin er og 

mismunandi birtingarmyndir hennar. Samkvæmt Penguin dictionary of psychology (Reber, Allen og 

Reber, A.S., 2009) er ýfing ferli sem hefst eftir birtingu ákveðinna áreita eða atviks sem undirbýr kerfið 

fyrir virkni. Í minni virkar ýfingin á þann hátt að tiltekið vísbendi ýtir undir upprifjun á ákveðinni minningu 

jafnvel alveg ómeðvitað og tengist því ómeðvitaða minninu (implicit memory). Ýfing sem talað er um í 

sjónleitartilraunum er í raun sama eðlis en virkar á annan hátt þó hún tengist að einhverju leyti 

skammtímaminni. Í sjónleitarverkefnum kemur ýfingin fram í því að svartími styttist eða svarnákvæmni 

eykst við hverja endurtekningu á einhverjum eiginleika, til dæmis lit, stærð, lögun, flatartíðni (spatial 

frequency), afstöðu (orientation) og fleiru, eða öðru sem tengist áreitinu eins og staðsetningu þess 

(Kristjánsson og Campana, 2010). Þessi endurtekna birting virkar þá eins og vísbendið í ýfingu minnis. 

Aðgerðabinding á ýfingu í sjónleitartilraunum er mælingin á henni en þá er ýmsu enn ósvarað er 

varðar eðli hennar eða hvernig áhrif hennar birtast í virkni heilasvæða. Greint er á milli jákvæðrar og 

neikvæðrar ýfingar en neikvæða ýfingin er þegar vinnsla á áreiti verður erfiðari og hægari, jákvæða 

ýfingin er hin eiginlega ýfing eða hröðun á vinnslu áreitis sem hefur áður birst. Það sem helst gerir 

ýfinguna svo sérstaka er hversu ósjálfráð hún er (Baddeley, Eysenck og Anderson, 2009). 

Mörg hundruð rannsókna hafa sýnt fram á að hlutir sem hafa verið innan athyglis- og sjónsviðs 

okkar nýlega og þá jafnvel aðeins nokkrum sekúndum áður hafa áhrif á hversu hratt við náum að veita 

athygli sama hlut ef að hann kemur fyrir aftur. Þetta á bæði við um tilraunir í mjög takmörkuðu og 

stjórnuðu umhverfi, þar sem áreitin birtast á fyrirframákveðinn hátt eða í hinu daglega lífi þar sem við 

leitum að tilteknu sjónáreiti sem getur verið ákveðin bygging eða jafnvel tiltekin manneskja. Það liggur 

í hlutarins eðli að umhverfi á rannsóknarstofu er mjög ólíkt hinum tilviljanakennda heimi hins daglega 

lífs og við höfum voða litla stjórn á nema okkur sjálfum. Ýfing felur í sér breytt táknrænt ástand fyrir 

eiginleika sem endar í afkastameiri úrvinnslu á þessum eiginleika en ella. Eiginleikar sem eru ýfðir 

finnast hraðar og til að ná fram ýfingu er endurtekning oftast það eina sem þarf. Þessi áhrif eru 

ósjálfráð og byggja ekki á meðvitaðri ætlun en hafa þó eflaust eitthvað að gera með skammtímaminni 

og í því sambandi ómeðvitað minni. Eins og hér hefur komið fram ríkir enn mikil óvissa með tilliti til 

hvaða vinnsluferli fara í gang við mismunandi verkefni og hvort þau séu í raun sjálfráð eða ósjálfráð 

(Kristjánsson, Wang og Nakayama, 2002). 

Önnur ferli sem skipta miklu máli í sjónleitarfræðunum snúast um hvernig vinnsla á áreitum fer fram 

í hvert skipti og er þá greint á milli gagnastýrðrar vinnslu (bottom-up processing) og hugarstýrðrar 

vinnslu (top-down processing). Samkvæmt skilgreiningu Penguin dictionary of psychology (Ruben 

o.fl., 2009) á  gagnastýrðri vinnslu þá er það vinnsla sem fer fram áður en hin eiginlega úrvinnsla hefur 

farið fram á áreitinu, úrvinnsla sem er hröð og ósjálfráð og á sér stað að mestu leiti án meðvitaðrar 

stjórnunar. Eins og þegar athygli okkar beinist ósjálfrátt að tilteknu blómi í blómahafi einungis vegna 

einhvers eiginleika sem gerir það áberandi, ekki byggt á neinni fyrirframþekkingu á áreitinu. Því beinist 

athyglin ósjálfrátt að áreitinu vegna þess hversu áberandi (salient) það er. Samkvæmt Penguin 

dictionary of psychology er hugarstýrða ferlið hinsvegar hægara og notast við meðvitaða stjórnun. Á 

við þegar verið er að leita að einhverjum tilteknum eiginleikum eða hlut og þar af leiðandi verður hann 

áberandi, einbeita sér að öllu sem er í sjónsviðinu og þannig draga fram upplýsingar um það sem 

leitað er að (Ruben o.fl., 2009).    

Fræðimenn eru ekki á einu máli um það hve stóra rullu hugarstýrðu og gagnastýrðu ferlin spila, 

hvort um sig, í sjónleitartilraunum. Enn er vafi á því hvernig þessi ferli nýtast í mismunandi aðstæðum. 

Það fer að sjálfsögðu eftir eðli verkefnisins hvaða ferli eru notuð og ekki allir eru sammála um hvort 

þau eigi rétt á sér yfir höfuð. Einnig er skilgreiningin á þessum hugtökum ekki nægjanlega hlutlæg til 
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að koma í veg fyrir mismunandi túlkanir á hugtökunum og þar af leiðandi hvaða ferli eigi við hvar 

(Bravo og Nakayama, 1992). Samkvæmt Theeuwes (2010) þá er val á áreitum í sjónleit alltaf fyrst 

áreitismiðað (stimulus-driven) og stjórnast því af gagnastýrðum ferlum. Jafnvel þó vitað sé um 

eiginleika markáreitis þá kemur hugarstýrða vinnslan inn seinna í ferlinu. Það er alltaf eitthvað í 

áreitismyndinni sem dregur athyglina að sér og svo er notast við hugarstýrð ferli við val til að finna 

markáreitið. Kristjánsson (2010) gagnrýndi þessa nálgun einkum á grundvelli þess að þarna væru 

notuð frjálslega hugtök eins og hugarstýrð ferli og gagnastýrð ferli, hugtakamisskilningur. Samkvæmt 

útskýringum Theeuwes er ýfing lögð að jöfnu við gagnastýrt ferli en það er enginn sameiginlegur 

fræðilegur grundvöllur fyrir því af hvaða meiði ýfingin er og sannarlega ekki gagnastýrt ferli (bottom-

up). Þetta sýnir fram á hversu mikil óvissa er í þessum fræðum enn og hvað fræðimenn greinir mikið á 

um skilgreiningar og ferli er tengjast sjónleitarverkefnum. Bundesen og Nordfang (2010) spyrja sig þó 

þeirrar spurningar hvort upphaflegt sjónval geti í raun verið alveg áreitiskeyrt. Þeir tala um að ekki sé 

unnt að útiloka hugarstýrð (top-down) áhrif í tilraunum, þar sem eiginleikar markáreitisins eru vitaðir þá 

hljóti alltaf að koma inn hugarstýrð ferli þó upphaflega stjórnist leitin líka af ósjálfráðum gagnastýrðum 

ferlum.   

1.1 Kenningalegur bakgrunnur 

Ein af helstu kenningunum í sjónleitarfræðunum er þáttabindingarkenning (feature integration theory) 

Anne Treisman (Treisman og Gelade, 1980). Þáttabindingarkenningin er heildstæð kenning um athygli 

og sjónáreiti og var sett fram á undan annarri merkri kenningu sem er kenning Jeremy Wolfe um 

leiðandi leit (guided search) (Wolfe, Cave og Franzel, 1989). Kenning Treisman gerir ráð fyrir því að í 

sjónleit sé nauðsynlegt að veita hverju einasta áreiti athygli í röð, raðleit (serial search) þegar tengsl 

fleiri en tveggja aðgreinanlegra þátta þarf til að greina áreitin að. Markáreitið aðgreinist þá frá 

truflurunum af tveimur þáttum, til dæmis lit og afstöðu, sjá mynd 1a. Í kenningu Treisman er gert ráð 

fyrir að eiginleikar séu skrásettir snemma, sjálfkrafa og samhliða yfir sjónsviðið á meðan hlutir eru 

auðkenndir hver fyrir sig og seinna í ferlinu, þar kemur inn einbeitt athygli. Við framsetningu 

kenningarinnar var stuðst við margar tilraunir þar sem áreitin voru bókstafir með mismunandi lit. Í 

fyrstu tilrauninni við framsetningu kenningarinnar var framkvæmd samleit (conjunction search), sjá 

mynd 1a, hver truflari hafði annaðhvort sameiginlegan lit með markáreitinu eða var sami bókstafur og 

markáreitið, og þáttaleit (feature search), sjá mynd 1b, þar sem markáreitið var aðeins greinalegt af 

einum eiginleika, það er að segja var annaðhvort ákveðinn bókstafur eða ákveðinn litur.  

Mynd 1. Dæmi um klassískar sjónleitir. 

a) Myndin sýnir dæmigerða samleit þar sem markáreitið greinist af lit og formi. b) Myndin sýnir þáttaleit 

þar sem markáreitið greinist af einum þætti, lit eða bókstaf. 

Niðurstöður sýndu greinilega að svartími jókst línulega í tengslum við fjölda áreita í samleitinni en 

ekki í þáttaleitinni, fleiri áreiti leiða til lengri svartíma. Þetta styður að samleitin er raðleit (serial search) 

með skimunartíma upp á um það bil 60 ms. fyrir hvert áreiti. Tilraunirnar sem fylgdu í kjölfarið og þar 

sem athuguð voru mismunandi viðmið leiddu til svipaðrar niðurstöðu sem styður 

b) a) 
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þáttabindingarkenninguna (Treisman og Gelade, 1980). Jeremy Wolfe setti einnig fram heildstæða 

kenningu um athygli í sjónleit  (Wolfe, Cave og Franzel, 1989). Kenning hans nefnist leiðandi leit 

(guided search) og er einskonar framlenging eða úrbót á þáttabindingarkenningu Treisman (Treisman 

og Gelade, 1980). Í tilraunum Wolfe, Cave og Franzel (1989) var gerð athugun á áhrifum þáttaleita og 

samleita, einfaldra og þrefaldra, með tilliti til jákvæðs línulegs sambands  á milli fjölda áreita og 

svartíma sem samkvæmt kenningu Treisman ætti að koma upp í samleitum. Með fleiri áreitum ætti 

svartíminn að lengjast hlutfallslega við hvert áreiti. Þar sem notast verður við svokallaða raðleit þar 

sem hvert áreiti, eða því sem næst, þarfnast greiningar út frá þáttum sem verið er að leita að. Þetta 

jákvæða línulega samband kom ekki fram í tilraunum Wolfe og fleiri (1989) við framsetningu 

kenningarinnar. Þau fengu ekki línulegt samband og línan var mun minna brött (steep) en gert var ráð 

fyrir, þar sem svartími lengdist mun minna við stærra sett af áreitum en gert var ráð fyrir. Þess ber að 

geta að svartíminn lengdist meira við áreitismynd með fleiri áreitum þegar um markáreitislausar 

umferðir var að ræða, þar sem þátttakendur fara þá í gegnum hvert áreiti. Þau athuguðu samleitir 

(sem dæmi er markáreiti sem er rautt x á meðal grænna x og rauðra o) er snéru að lit og formi, lit og 

afstöðu og lit og stærð áreita, niðurstöður allra þessara tilrauna voru í andstöðu við raðleit þar sem 

fara þarf í gegnum öll áreitin (serial self-terminating). Einnig voru athuguð áhrif þess að hafa þrefalda 

samleit og þar kom í ljós að þær eru í raun auðveldari en venjulegar samleitir sem er ekki í samræmi 

við kenningu Treisman. Samkvæmt þáttabindingarkenningunni eru samhliða leit (paralell search) og 

raðleit (serial search) sjálfstæð ferli. Í kenningu Wolfe er talið að samhliða leit geti hjálpað til og sé 

undanfari raðleitar. Það er því grundvallarmunur á kenningunum sem liggur í því hvort tengsl séu á 

milli ferlanna eða þau sjálfstæð. Í síðustu tilraun Wolfe og félaga notuðust þeir við áreiti og 

bakgrunnsmynd af sömu andstöðu og Treisman og báru saman við hönnunina á sínum tilraunum. Þá 

voru niðurstöður í samræmi við þáttabindingarkenningu Treisman sem gefur til kynna að mismunur í 

litum og áreitum skipti máli, hversu áberandi markáreitið er miðað við umhverfið. Leiðandi leitar líkan 

Wolfe og félaga (1989) gerir því ráð fyrir áhrifum frá samhliðaleit sem hjálpi til við raðleit. Ekki er því 

þörf á að fara í gegnum hvert einasta áreiti eins og í raðleit. Þar kemur meðal annars skýring á hvernig 

þreföld tengsl þátta áreita eru áhrifaríkari vegna meiri upplýsinga um markáreitið út frá þremur þáttum í 

stað tveggja eins og er í samhliða leit, sem er svo áhrifaríkara en að þurfa að fara í gegnum hvert 

einasta áreiti eins og í raðleit (Wolfe, Cave og Franzel, 1989). Báðar þessar kenningar hafa sterkan 

grunn í sjónleitarfræðunum þó nú sé frekar stuðst við úrbætur Wolfe, kenninguna um leiðandi leit.  

Ef litið er til kenninga á taugafræðilegu stigi og formúla til að spá fyrir um sjónleit er sú ítarlegasta 

og mest þekkta kenning Bundesen um sjónathygli og skammtímaminni (theory of visual attention and 

short term memory (NTVA)). Sú kenning snýst um hvernig sjónkennsl og val á áreitum í sjónsviðinu 

byggist á að mynda svokallaða sjónáreitaflokka. Hver flokkur hefur einkenni (i) sem allir hlutir (x) sem 

honum tilheyra, hafa. Þessi flokkun fer fram þegar greiningu á áreitum er umbreytt í sjónrænu 

skammtímaminni (VSTM), það er ef plássið þar er nægjanlegt, minnið getur unnið með að meðaltali 

fjóra mismunandi eiginleika þátta í einu. Allar mögulegar flokkanir á hlutnum geta því verið í 

skammtímaminninu. Samkvæmt kenningunni eru tvö megin gangvirki sem stjórna vali, annars vegar 

síun (filtering), sem stjórnar vali á hlutum sem heild, og flokkun (pigeonholing) hins vegar sem stjórnar 

vali á flokkum. Þessi gangvirki eiga við áreitisgreiningu, sjónleit og önnur hugræn svið. Megintilgangur 

sjónræns skammtímaminnis er því að halda upplýsingum um sjónáreiti tiltækum fyrir hugræna vinnslu 

á þeim (Bundesen, Habekost og Kyllingsbæk, 2011). Þessi vinnsla þarf ekki að vera meðvituð svo hún 

á við ómeðvitað minni og ýfingu.  

1.2 Ýfing í útstökksverkefnum 

Ýfing í útstökksverkefnum á sér stað þegar markáreitið sem stekkur út innan um hin verður 

auðgreinanlegra vegna endurtekningar. Þessi ýfing er mæld eins og ýfing í annars konar sjónleitum 

með skemmri svartíma eða auknu hlutfalli réttra svara vegna endurtekningar markáreitis og jafnvel 

truflara eða þátta þeirra. Í grein Maljkovic og Nakayama frá 1994 voru settar fram niðurstöður úr 
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rannsóknum á útstökksverkefnum (pop-out), út frá hlutverki eiginleika áreitanna. Þessi grein var 

bylting í fræðunum er varðar rannsókn á ýfingu í útstökksverkefnum. Í tilraun þeirra númer tvö fundu 

þau út að þegar eiginleiki eins og litur var alltaf sá sami eða skiptist á milli tveggja, það er líkur á 

hvorum lit alltaf 50%, þá styttist svartími umtalsvert þegar liturinn var alltaf sá sami en hann styttist ekki 

við sífellda skiptingu. Þátttakendur gátu því ekki tileinkað sér þekkingu á einfaldri reglu, heldur komu 

þessi ýfingaráhrif í svartímum aðeins fram þegar liturinn var endurtekinn í sífellu. Þetta sýnir fram á að 

þátttakendur náðu ekki að nýta sér hugarstýrð ferli heldur var aðeins um að ræða gagnastýrð ferli sem 

eru ósjálfráð (implicit) en koma berlega í ljós í skemmri svartíma. Einnig kom fram að ýfingaráhrifin eru 

ekki á kostnað nákvæmni, villur voru ekki fleiri með styttri svartíma. Ýfingin er hlutfallslega mest við 

fyrstu endurtekningu upp í 45 msek. styttri svartími ef litur er endurtekinn, var á bilinu 20-50 msek. 

Þessi áhrif eiga ekki aðeins við lit heldur einnig við aðra þætti eins og til dæmis greiningu á 

mismunandi flatartíðni (spatial frequency). Í áttundu tilraun þeirra þegar aðgreind voru áhrif þess að 

endurtaka lit á markáreiti á móti því að endurtaka lit á truflara kom í ljós að markáreitisauðveldun 

(target facilitation) þegar litur markáreitis er endurtekinn er meiri en þegar litur truflara er endurtekinn 

(distractor inhibition). Samkvæmt Maljkovic og Nakayama (1996) þá kemur einnig fram ýfing á 

staðsetningu og hún virðist virka á sama hátt og ýfing á þáttum áreita. Áhrifin virka í rúmi þar sem 

aðveldun á sér stað fyrir staðsetningu sem er við hliðina á staðsetningu markáreitis, en áhrifin minnka 

eftir því sem fjær dregur. Hins vegar ef markáreitið fellur á stað þar sem truflari var áður þá verður 

truflun. Þannig er ýfing staðsetningar ekki aðeins þar sem markáreiti og truflari eru staðsett heldur 

hefur einnig áhrif á nærliggjandi svæði, því nær í rúmi því meiri áhrif (Maljkovic og Nakayama, 1996). 

Í þriðju yfirferð Maljkovic og Nakyama á útstökksverkefnum (2000) sýndu þau fram á að ýfing er 

eins og ómeðvitað minni (implicit memory). Í tilraununum báru þau saman ýfingu fyrir meðvitað 

(explicit) og ómeðvitað minni og komust að því að ýfing átti sér stað og jókst fyrir ómeðvitað minni en 

fyrir meðvitað minni voru áhrifin aðeins sýnileg fyrir upprifjun á einni umferð á undan. Þarna náðu þau 

að sýna fram á að ýfing getur tengst minni en þá einungis ómeðvituðu minni, fólk er ekki meðvitað um 

áhrifin sem koma fram í styttri svartíma. Einnig sýndu þau fram á að þessi ýfing virðist tengjast 

skammtímaminni þar sem áhrifin virðast ekki endast lengur en í 30-90 sek. Samt virðist ýfingin ekki 

velta á tíma heldur því að það sé bil milli umferða og ef það er ekki of langt þá skiptir engu máli hvort 

það er ein eða þrjár sekúndur fyrir tiltekinn fjölda umferða, tíminn á milli umferða sé hann innan 

ákveðinna marka, skiptir ekki máli, ýfingin er sú sama. Þarna náðu þau að sýna beint fram á 

tenginguna milli ómeðvitaðs minnis og ýfingar í sjónleit. 

Í tilraunum Meeter og Olivers (2006) báru þeir saman útstökksáhrifin (pop-out) milli þess þegar 

truflarar eru fáir, tveir, á móti því þegar truflarar eru margir og í því sambandi notuðu þeir tólf truflara. 

Þannig gafst tækifæri til að mæla magn milliumferða-ýfingar (intertrial-priming) út frá áhrifum af fjölda 

truflara. Verkefnin voru einnig af tvennum toga, það var aðstæður þar sem átti að segja til um hvaða 

horn af tígli var skorið af eins og hjá Maljkovic og Nakayama (1994, 1996 og 2000) og svo var verkefni 

þar sem segja átti til um staðsetningu goggs innan tíguls, í báðum tilvikum var að aðeins um að ræða 

tvö möguleg svör, vinstri eða hægri. Í rannsóknum Maljkovic og Nakayama notuðust þeir aðeins við 

tvo truflara og því var markmið Meeter og Olivers að athuga hvort að það leiddi til meiri eða minni 

ýfingar ef truflarar eru fleiri. Samkvæmt þeirra niðurstöðum þá voru ýfingaráhrifin meiri þegar 

birtingaráreitin voru þrjú en þegar þau voru þrettán. Þess ber að geta að allir truflarar voru eins. 

Enginn munur var á ýfingu út frá gerð verkefnis og ekki tengsl milli þess og hversu mörg áreitin voru. 

Þessi meiri ýfingaráhrif þegar áreitin eru færri voru ekki skýrð á grundvelli þess að í þriggja áreita 

verkefni er algildur svartími styttri heldur á grundvelli þess hversu mikil margræðni er í áreitismyndinni, 

en hún er að sjálfsögðu minni þegar áreitin eru fleiri, fleiri truflarar til móts við markáreitið. Þessi 

ályktun var dregin af því að í tilraun tvö hjá þeim þar sem þeir báru saman svartíma þegar áreitum var 

fækkað á móti því þegar þau voru af fyrri stærð að munstrið í gögnunum var það sama, meiri ýfing hjá 

þremur áreitum. Þeir fundu út að með aukinni margræðni jókst milliumferða-ýfing. Í tilraun þrjú prófuðu 

þeir að bæta við einum truflara sem skæri sig úr að lit ásamt markáreitinu, þessi auka truflari jók 
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milliumferða-ýfingaráhrifin. Þessar niðurstöður sýna hvernig margræðni í áreitismyndinni hefur áhrif á 

magn ýfingar og meiri margræðni leiðir til meiri ýfingar. Í tilraunum Lamy og Yashar, (2010) voru 

útstökksáhrif skoðuð út frá aðgreiningu á verkefnum, innan sömu tilraunar, er krefjast aðeins grófrar 

staðsetningar á markáreiti, vinstri á móti hægri hlið, og svo verkefni er krefjast aðgreiningar, eins og að 

segja til um stöðu áreitis innan áreitis er sker sig úr, T innan hrings þar sem öll hin áreitin eru T innan 

tígla. Að segja til um afstöðu T-sins krefst einbeittrar athygli að markáreitinu til að ná fram upplýsingum 

fyrir svörun en hitt verkefnið krefst þess ekki. Aðeins kom fram ýfing í aðgreiningarverkefninu sem 

krafðist einbeittrar athygli að markáreitinu fyrir svörun og hafði því ekki áhrif á það sem er sameiginlegt 

með verkefnunum. Hér er aðeins verið að tala um ýfingu út frá nákvæmni í svörun en ekki með tilliti til 

svartíma sem myndi eflaust hafa áhrif á bæði verkefnin. Einnig var um að ræða stutta birtingartíma á 

áreitum, milliumferðabil var 500 ms. (Yashar og Lamy, 2010). Tilraununum sem eru umfjöllun þessarar 

ritgerðar svipar til tilraunanna hjá Yashar og Lamy þó áreitin séu mun færri en hjá þeim eða fjögur 

talsins. Einkum svipar tilraunum tvö og þrjú til aðgreiningartilraunarinnar hjá Yashar og Lamy. Ýfing í 

tilraunum þessa verkefnis verður því skoðuð út frá hlutfalli réttra svara. Þess ber þó að geta að í 

tilraununum sem hér voru framkvæmdar voru þátttakendur stilltir við augnhreyfingamæli (eyetracker) 

sem leiðrétti fyrir áhrifum augnhreyfinga frá áhorfskrossi, sem var ekki til staðar hjá Yashar og Lamy.  

Í svokölluðum útstökksverkefnum er áhugavert að athuga ýfingu með tilliti til flýtingaráhrifa vegna 

markáreitis og hömlunaráhrifa vegna truflara. Í tilraunum Lamy, Antebi og Carmel (2007) var 

markmiðið að greina að áhrif markáreitisörvunar og hömlunar af völdum truflara. Þau notuðust við fjóra 

liti á áreitunum sem voru hringir og markáreitið var svo stafurinn T sem var inn í hring af öðrum lit en 

truflararnir. Verkefnið var að segja til um í hvaða átt markáreitið snéri. Þessari tilraun svipar til tilrauna 

tvö og þrjú sem hér voru framkvæmdar einkum þó tilraunar þrjú þar sem Lamy og félagar notuðust 

aðeins við tvo liti á áreitunum. Niðurstöður Lamy og fleiri sýndu fram á að bæði markáreitisauðveldun 

og truflarahömlun stæðu á bak við ýfingu á lit í útstökksverkefnum, þessi flýtingar- og hömlunaráhrif 

voru óháð.   

1.3 Hvaða svæði heila tengjast ýfingu ?  

Varðandi rannsóknir á ýfingu er snúa að virkni í heila þá rannsökuðu Kristjánsson, Vuilleumier, 

Malhotra, Husain og Driver (2005) tvo einstaklinga með gaumstol í vinstra sjónsviði, eftir heilablóðfall í 

hægra hvirfilblaði. Notast var við útstökksverkefni þar sem markáreitið var tígull af öðrum lit en hinir 

tveir og verkefni þátttakenda var að tilgreina hvort efra eða neðra horn hans væri skorið af. Leiðrétt var 

vegna áhrifa af augnhreyfingum með því að láta þátttakendur stilla sig af í miðjuna eftir hverja einustu 

umferð. Þessir þátttakendur sýndu fram á ýfingu bæði fyrir lit og staðsetningu einnig í skaddaða 

sjónsviðinu þar sem vanræksla (neglect) var til staðar. Þó var grundvallarmunur á þar sem 

staðsetningarýfing hjá þátttakendunum með vanrækslu krafðist meðvitaðrar skynjunar á áreitinu á 

undan en það var ekki skilyrði fyrir litaýfingu, ýfing kom þrátt fyrir að þátttakendur hefðu misst af 

áreitinu. Þetta bendir til grundvallarmunar á ýfingu á lit og staðsetningu í sjónleitarverkefnum og að 

eiginleikinn til ómeðvitaðrar skynjunar í skaddaða svæðinu er til staðar og getur gagnast að minnsta 

kosti fyrir litaýfingu. Þessar niðurstöður styðja enn frekar þá sýn að litið er á eiginleika eða þætti áreita 

eins og lit og hins vegar staðsetningu sem staðsetta á mismunandi víddum einnig með tilliti til virkni í 

heila. Kristjánsson, Vuilleumier, Schwartz, Macaluso og Driver (2007) framkvæmdu tilraunir á ýfingu 

með klassísku útstökksverkefni í anda Malkjovic og Nakayama. Þátttakendur voru mældir með virkri-

segulsneiðmyndun (fMRI) meðan á tilraun stóð. Endurtekning á staðsetningu eða lit leiddi til bælingar 

á súrefnismagnsháðri virkni (BOLD-blood oxygen level dependent) í svæðum er tengjast athygli í 

heila, IPS (intraparietal sulcus) og fremra augnsviði, (FEF-frontal eye-fields). Þessar niðurstöður 

benda til að áhrifa gæti í athygliskerfum heila hvað varðar ýfingu á útstökksáreitum, það er minni virkni 

í þeim við endurtekningu. Minni heilavirkni þarf til að greina áreitið en samt eru eiginleikar þess 

greindir hraðar sem styður að ýfingin er ómeðvituð eða ósjálfráð. 
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Yoshida, Tsubomi, Osaka og Osaka (2003) athuguðu einnig virkni í heila meðan þátttakendur 

framkvæmdu klassískt útstökksverkefni. Meiri virkni fannst í báðum hlutum sjónbarkar (bilateral visual 

cortices), aftari gyrðisfellingu (posterior part of the cingulated gyrus) og á mótum hægra gagnauga- og 

hvirfilsblaðs (right temporoparietal junction) við endurtekningu á staðsetningu áreita og meiri virkni í 

báðum hliðum efri hluta framanmiðjugára (superior part of the bilateral precentral gyri) við 

endurtekningu á lit. Bendir þetta til að ýfing á útstökksáreitum tengist þessum svæðum í heila. Þarna 

koma inn í mörg mismunandi svæði heila sem sýna meiri virkni við útstökksverkefni en nákvæmnin er 

ekki mikil með tilliti til hvaða svæði hafa mestu hlutverki að gegna og hvert er afmarkað hlutverk hvers 

svæðis fyrir ýfingu. Það bíður frekari rannsókna.  

1.4 Ýfast þættir áreitanna sjálfstætt eða áreitin sem heild ? 

Hjá Kristjánsson (2006) var markmiðið að greina hvernig ýfing virkar út frá mismunandi þáttum áreita, 

það er ýfing á lit, afstöðu og flatartíðni. Athugað var hvort ýfing gæti átt sér stað fyrir tvo þætti 

samtímis. Þetta var gert með því að breyta á milli tilrauna hverjir væru þættir markáreitisins. 

Niðurstöður sýndu að ýfing á tveimur þáttum væri möguleg á sama tíma og að ýfing litar kæmi alltaf 

fram óháð því hvort þær upplýsingar ættu við verkefnið. Annað má segja um flatartíðni og afstöðu, 

þessir þættir voru ekki ýfðir ef þeir voru ekki markáreitisgreinandi (target defining) eða svargreinandi 

(response defining), nema í tilfellum þar sem annar þessara þátta hélst stöðugur út tilraunina. Þetta 

bendir til þess að þættir sem eru endurteknir þurfi að tengjast verkefninu til að ná fram ýfingu, en þessi 

skilyrði þurfi ekki að uppfylla við ýfingu litar.  

Kristjánsson, Ingvarsdóttir, Teitsdóttir, (2008) athuguðu ýfingu hluta sem heild og ýfingu einstakra 

þátta og hvort á við í sjónleitarverkefnum með mismunandi áreiti. Ekki eru allir sammála um hvort ýfing 

sé hlutabyggð (object based priming) eða þáttabyggð (feature based priming). Verður ýfing á öllu 

áreitinu sem heild eða sjálfstæð ýfing fyrir tiltekna þætti. Til að greina að þessi áhrif var í þessum 

tilraunum notast við áreiti er voru tíglar og annaðhvort skipt lóðrétt í helminga eftir lit eða skipt í tvo 

þríhyrninga með annan minni, af öðrum lit, inn í hinum. Verður ýfing öðruvísi eftir gerð áreita? Það 

kom í ljós að fyrir áreitin sem voru lóðrétt tvískipt, tilraun eitt, þá varð ýfingin bæði er annar litur 

áreitisins endurtók sig og svo enn meiri er báðir litirnir endurtóku sig, litaýfingin var því sjálfstæð fyrir 

hvorn hluta áreitisins. Í tilrauninni þar sem áreitin voru eins og tígull með annan minni inn í sér varð 

aðeins ýfing ef báðir litirnir á tíglinum endurtóku sig sem bendir til hlutaýfingar, hluturinn sem heild ýfist 

og það er víxlverkun þarna á milli. Þetta eru merkilegar niðurstöður í ljósi þess að gerð ýfingarinnar 

byggist á eiginleikum áreitisins í hvert sinn, svokölluð blendingsnálgun (hybrid). Í þriðju tilrauninni 

athuguðu þau annarskonar áreiti hringlaga skífur með hallandi striki í miðjunni. Í öðru áreitinu gat bæði 

skífan breytt um lit og strikið í miðjunni skipt um stöðu sem leiddi til hlutaýfingar en í hinu áreitinu gat 

aðeins strikið innan skífunnar breytt um lit og breytt um stöðu en skífan var alltaf í sama lit, þetta leiddi 

til ýfingar á einstökum þáttum sjálfstætt. Þessi tilraun styður enn frekar blendingsnálgun til ýfingar þar 

sem ýfingin og gerð hennar er byggð á uppbyggingu áreitanna í hvert skipti. Virðist sem að áreiti sem 

við skynjum sem eina heild leiði til hlutaýfingar og þegar áreitin eru minna samfelld og renna ekki í eitt 

í skynjun þá er um að ræða ýfingu eiginleika einstakra þátta sjálfstætt. Þessi flokkun er þó eflaust ekki 

svo einföld og frekari rannsóknir með kynstrin af mismunandi áreitum þarf til að greina að hvað það er 

í raun sem hefur áhrif á hvort áreiti ýfist sem heild eða ekki. Þessar tilraunir styðja enn frekar hversu 

lítið er í raun vitað um virkni ýfingar við mismunandi áreiti eða þætti. 

Þeir Huang, Holcombe og Pashler (2004) fullyrtu samkvæmt niðurstöðum úr tilraunum sínum að 

ýfing í útstökksverkefnum væri vegna tilfallandi (episodic) endurheimtar, hlutaýfing, áreitið sem heild 

ýfist, en ekki vegna ýfingar á þáttum sjálfstætt eins og kom fram í rannsókn Maljkovic og Nakayama 

frá 1994. Þannig væri ýfing byggð á áreitinu sem heild og þáttum þess en ekki eiginleikum einstakra 

þátta. Hönnun tilraunanna sem ályktanirnar voru dregnar af var áreiti sem voru stangir sem hölluðu 45 

gráður til vinstri eða hægri og voru hvítar eða svartar og markáreitið var minna en truflararnir og skar 

sig þannig úr. Ekki var verið að kanna áhrif litar. Niðurstöður þeirra sýndu með tilliti til ýfingar að þegar 
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stærð markáreitis var endurtekin og einnig litur þess þá varð meiri ýfing með tilliti til svartíma en þegar 

aðeins stærðin var endurtekin. Það sem er þó markverðast er að þegar stærð markáreitis breyttist en 

litur þess hélst sá sami þá hafði endurtekning litar hamlandi áhrif, það hægðist á svörun. Þeir drógu þá 

ályktun að ýfingin væri byggð á hlutnum sem heild en ekki einstökum þáttum og væri því tilfallandi 

endurheimt, hlutaýfing. Samkvæmt meistararitgerð Árna Gunnars Ásgeirssonar (2010) eru ýmsir gallar 

á hönnun tilraunarinnar sem gefa ekki tilefni til alhæfingar um að aðeins hlutaýfing geri grein fyrir 

ýfingu í útstökksverkefnum. Samkvæmt niðurstöðum úr tilraunum hans þar sem tilraunir Huang og 

félaga frá 2004 voru endurteknar með ýmsum breytingum, til dæmis að notast við mismunandi fjölda 

áreita, er ekki hægt að tala um tilraunir þeirra sem raunveruleg útstökksverkefni.  Niðurstöður styðja 

því ekki tilfallandi ýfingar nálgun í útstökksverkefnum.    

Í nýútkominni rannsókn Ásgeirssonar og Kristjánssonar (2011) er einnig deilt á þessar skýringar 

með tilraunum sem greina að hvenær ýfing er byggð á einstökum þáttum og hvenær hún er byggð á 

tilfallandi endurheimt. Þeir gerðu tilraunir með sömu uppbyggingu og Huang og fleiri frá 2004 og báru 

saman við tilraunir þar sem hagrætt var hversu áberandi markáreitið var miðað við truflara með því til 

dæmis að auka mun á stærð áreitanna. Þar sem markáreitið var áberandi miðað við truflara, 

auðveldari leit, þá komu fram óháð og samanlögð áhrif ýfingar fyrir þætti. Þar sem markáreitið skar sig 

minna úr þá komu fram tilfallandi víxlverkunaráhrif milli þátta markáreitisins. Þannig bendir allt til þess 

að ýfing virki undir tvenns konar úrvinnslu, ýfing á eiginleikum einstakra þátta sé snemmtæk úrvinnsla 

þar sem hlutirnir eru ekki samþættir því sé ýfing einstakra þátta sjálfstæð og hinsvegar tilfallandi 

hlutaýfing sem bendi til úrvinnslu þar sem áreitin hafa nú þegar verið samþætt og þættir þess ýfist því 

saman, með víxlverkun. Frekari rannsókna er krafist svo unnt sé að vita fyrirfram af hvaða gerð ýfingin 

er við hverjar einstakar aðstæður. Þessar tilraunir eru þó mikið framfaraskref með tilliti til þekkingar á 

eðli ýfingar út frá þáttum áreita.  

1.5 Ýfing mæld með svarnákvæmni 

Í flestum sjónleitarverkefnum er verið að athuga ýfingu út frá svartíma þar sem svarnákvæmni er 

100%, eða nálægt því. En leiðir endurtekning áreita til meiri næmni fyrir áreitnum eða er aðeins um að 

ræða breytingu í svarviðmiði? Í þessum tilraunum (Sigurðardóttir, Kristjánsson og Driver, 2008) var 

notast við merkjagreiningu (signal detection theory) til að greina á milli svarnæmi (d-prime) og 

svarviðmiða (c-criterion). Er raunveruleg breyting í næmi eða er aðeins um að ræða frjálslegri viðmið 

sem leiða til fljótari svörunar? Í báðum tilraunum voru áreitin aðeins sýnileg í 200 ms. til að koma í veg 

fyrir áhrif af augnhreyfingum og hulur yfir áreiti notaðar vegna eftirá-skynjunarþátta Útreikningar á 

næmi sýndu fram á aukningu þess eftir því sem endurtekningar voru fleiri, áhrif viðmiðsbreytinga voru 

einhver en þó mun minni en áhrif næmis á svörun. Í seinni tilrauninni skar markáreitið sig úr að lit og 

hlutverk þátttakenda var að greina hvort punktur inn í hringlaga áreitinu sem skar sig úr væri staðsettur 

til hægri eða vinstri (Sigurðardóttir, Kristjánsson og Driver, 2008). Með hverri endurtekningu litar á 

áreitum jókst rétt svarhlutfall og einnig næmi. 

Í tilraun tvö hjá (Kristjánsson, Mackeben og Nakayama, 2001) áttu þátttakendur  að segja til um 

staðsetningu augasteins, til hægri eða vinstri, sem var staðsettur milli tveggja láréttra lína. Hlutfall 

réttra svara var mun hærra um 90% þegar staðsetning augans var endurtekin miðað við um 60% 

þegar staðsetning augans breyttist. Í tilrauninni þar sem áreitin byggðust á staðsetningu og lit eða 

staðsetningu og formi þá jókst hlutfall réttra svara við endurtekningu litar eða forms. Ýfing átti sér 

einnig stað fyrir afstæða (relative) staðsetningu í báðum tilraunum og sú ýfing gerðist á sama tíma en 

óháð ýfingu litar og forms.  Í einni tilrauninni þar sem upplýst var um ákveðna reglu er snéri að 

verkefninu voru niðurstöður ekki betri en þegar áreitin birtust algjörlega tilviljanakennt, sama hlutfall 

réttra svarana. Þátttakendur voru engan veginn færir um að nýta sér einfalda reglu. Þetta athygliskerfi 

sem þeir nefna tímabundin athygli (transient)  græðir ekki á upplýsingum um komandi áreiti heldur 

beinir þetta kerfi ósjálfrátt athyglinni að þáttum sem tengjast áreitum sem voru staðsetning 
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(deployment) athygli okkar áður og þannig auðveldar og hraðar svörun. Þetta er því ekki kerfi sem við 

erum meðvituð um sem styður eðli ýfingar sem ómeðvitaðrar. 

1.6 Tilraunir þessa verkefnis 

Í tilraununum sem hér voru teknar fyrir var um að ræða útstökksverkefni með fjögur áreiti, eitt 

markáreiti og svo þrjú truflaraáreiti. Ýfing á lit og staðsetningu var athuguð. Í öllum tilraununum var um 

að ræða mjög stutta birtingartíma, frá 10 til 180 ms. og hulur birtust yfir áreitunum. Því var ýfing 

athuguð út frá svarnákvæmni en ekki svartímum eins og ætti meira við í verkefnum þar sem áreitin eru 

á skjánum þangað til svörun á sér stað. Áhugavert verður að sjá hvort ýfing á lit og staðsetningu komi 

fram aðeins við endurtekningu á bæði lit markáreitis og truflara og staðsetningu markáreitis og sé þar 

af leiðandi tilfallandi endurheimt og víxlverkun á milli eða verður ýfing fyrir lit og staðsetningu sjálfstæð 

og því áhrifin samanlögð. Þess ber þó að geta að áhrif litar truflara eru minni (Maljkovic og Nakayama, 

1994). Munur á fyrstu tilrauninni og hinum er nokkur ef litið er til hugsanlegrar ýfingar. Í tilraun eitt var 

verkefnið aðeins að greina staðsetningu markáreitisins sem skar sig úr að lit. Þar er um að ræða 

ýfingu á lit og staðsetningu markáreitis sem eru ekki á sömu vídd svo óvíst er hvernig ýfingin mun 

koma fram með tilliti til samvirkni og megnhrifa. Tilraun tvö byggðist á því að segja til um staðsetningu 

punkts innan áreitisins sem skar sig úr að lit og var því um flóknari úrvinnslu að ræða svo búist var við 

minni svarnákvæmni. Tilraun þrjú var aðallega frábrugðin að því leiti að munur á birtumagni og litum 

innan áreitismyndarinnar var meiri, til að athuga hvort litaýfing kæmi frekar fram þar, ýfing litar truflara 

átti ekki við þar. Í seinni tilraununum (tvö og þrjú) er um að ræða ýfingu á staðsetningu punkts innan 

markáreitis og svo á lit svo þar eru meiri líkur á að niðurstöður verði í samræmi við samvirkni milli 

eiginleika með tilliti til ýfingar þar sem skynjun gæti orðið á áreitinu sem heild, það breytir því þó ekki 

að litur og staðsetning eru á sitthvorri víddinni. Í tilraunum Kristjánsson, Ingvarsdóttir, Teitsdóttir, 

(2008) sýndu niðurstöður vísbendingu um að áreiti sem við skynjum sem eina heild styðji 

hlutakenningar um ýfingu og áreiti sem renna ekki í eitt í skynjun leiði til ýfingar á þáttum og 

staðsetningu áreitanna sjálfstætt.  

Í öllum tilraununum er mikill munur á milli markáreitis og truflara, mestur þó í tilraun þrjú, og því er 

samkvæmt Ásgeirsson og Kristjánsson (2011) búist við að ýfing við endurtekningu á lit og 

staðsetningu, út frá hlutfalli réttra svara, verði sjálfstæð og því sé um að ræða ýfingu sem byggi ekki á 

samþættingu áreitisins eins og í tilfallandi ýfingu. Samkvæmt Árna Gunnari Ásgeirssyni (2010) á 

hlutakenning um ýfingu/tilfallandi ýfing (holistic/episodic) oftast ekki við í útstökksverkefnum. 

Megintilgáta tilraunanna er að ýfing verði vegna litar markáreitis og staðsetningar sem komi fram í 

hærra hlutfalli réttra svara við endurtekningu. Litur truflara hefur líklega einnig áhrif. Búist er við 

áhrifum af birtingartíma áreitanna og áhugavert verður að sjá hvort meiri áhrif, með tilliti til ýfingar, 

komi fram við styttri eða lengri birtingartíma.  
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2 Aðferð 

2.1 Tilraun 1 

2.1.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í tilraun eitt voru sex talsins. Tveir karlkyns og fjórir kvenkyns á aldrinum 19-40 ára. 

Meðalaldur var 26 ár. Úrtakið var hentugleikaúrtak þar sem auglýst var eftir þátttakendum með 

tölvupósti. Allir þátttakendur, sem voru nemendur í grunnnámi við sálfræðideild Háskóla Íslands að 

undanskildum einum þátttakanda, fengu 1000 kr. fyrir þátttökuna og þrjá rannsóknarpunkta. Allir 

þátttakendur voru annaðhvort með eðlilega sjón eða notuðu linsur.  

2.1.2 Áreiti 

Áreiti tilraunarinnar voru eins og sjá má á mynd 2. Fjórar hringlaga skífur sem röðuðu sér á 

höfuðáttirnar í kringum áhorfspunktinn. Skífurnar voru ýmist rauðar og grænar, rauðar og bláar eða 

grænar og bláar. Í skífunum var punktur fyrir miðju sem var samlitur bakgrunni. Hulur sem birtust yfir 

skífunum að birtingartíma loknum voru hringlaga og allar eins, rauðar, grænar og bláar, sjá mynd 3. 

Birtumagn áreitanna var 6.0 cdm
-2

 grái bakgrunnurinn og punktur innan áreita, 20.0 cdm
-2

 bláu 

skífurnar, grænu skífurnar 11.0 cdm
-2

 og rauðu skífurnar 12.0 cdm
-2

 og hvítur áhorfskross 53.0 cdm
-2

. 

Röð áreita í tilraun sést á myndum 4 a-c. 

Mynd 2. Útlit áreitanna í tilraun eitt. 

Mynd 3. Útlit hulanna í tilraun eitt og tvö. 
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              a)                                      b)                                        c) 

Mynd 4. Uppbygging tilraunar eitt. 

Myndin sýnir uppbyggingu tilraunar eitt: a) áhorfskross b) áreiti c) hulur.  

 

2.1.3 Tækjabúnaður 

Notast var við tölvu af gerðinni Dell, skjár optiplex, 745, 17” (örgjörvi: Intel® Core™ 2 CPU 6600 2,4 

GHz, vinnsluminni: 2,0 GB, stýrikerfi: Microsoft Windows XP 2002) og svo var annar tölvuskjár tengdur 

við tölvuna (Hansol, 920D, Display - CRT - 19" - 1600 x 1200 / 75 Hz ) og á þeim tölvuskjá birtust 

tilraunaáreitin og var skjárinn stilltur á 100 Hz (skjáupplausn 800x600). Til að tryggja nákvæmni í 

mælingum voru þátttakendur tengdir við augnhreyfingamæli (eyetracker) frá Cambridge research 

systems Ltd. (Cambridge Research Systems High-speed (250 Hz) Video Eyetracker) sem tryggði að 

áreitin birtust í hvert skipti aðeins ef þátttakendur einblíndu á hvíta áhorfskrossinn í miðjunni. Fjarlægð 

augna frá skjá var 53 cm. Myndavélin (camera) á augnhreyfingamælinum (eyetracker) var stillt á 60 rið 

(Hz). Hnitin voru níu sem notast var við til að athuga fyrir skekkju í augnhreyfingum, þetta var punktur 

af stærðinni 0,25 sjóngráður og var hvítur á lit. Tilraunin var forrituð í MATLAB 7 með Psyhophysics 

toolbox, notast var við video eyetracker toolbox pakkann við tengsl augnhreyfingamælisins við 

MATLAB og augnhreyfingagögnum safnað með CRS toolbox. Unnið var úr niðurstöðum í SPSS19.  

2.1.4 Rannsóknarsnið 

Frumbreytur tilraunarinnar voru skipting eða endurtekning á lit markáreitis, lit truflara og/eða 

staðsetningu og birtingartími áreita. Fylgibreyta er hlutfall réttra svara/svarnákvæmni.  

2.1.5 Framkvæmd 

Tilraunin fór fram við tölvuskjá í hljóðeinangruðu herbergi, í kjallara Odda í Háskóla Íslands. Áreitin 

birtust á skjá með 100 riða upplausn. Þátttakendur notuðust við lítið tölulyklaborð fyrir svörun. Hver 

þátttakandi lauk 200 æfingaumferðum og síðan 1500 umferðum. Hver þátttakandi kom tvisvar, 45 mín. 

í senn og umferðirnar skiptust þannig að fyrst tóku þátttakendur æfingaumferðirnar og einnig 700-800 

af hinum eiginlegu tilraunaumferðum. Allar lotur voru keyrðar í 100 umferðum nema æfingalotan sem 

var 200 umferðir. Til þess að stjórna fyrir augnhreyfingum var notast við augnhreyfingamæli 

(eyetracker). Hann var stilltur að þörfum hvers þátttakanda og passað upp á að engin skekkja væri í 

augnhreyfingum. Fyrir hverja lotu af umferðum var stilling augnhreyfingamælisins athuguð og hnitin 

níu prófuð, til að athuga hvort skekkja væri komin fram. Við byrjun tilraunar birtust leiðbeiningar á 

skjánum sem tilgreindu framgang tilraunarinnar, ef þátttakendur höfðu engar spurningar var hafist 

handa við tilraunina. Á skjánum sem var grár að lit birtist fyrst áhorfskross, hvítur að lit. Þvínæst birtust 

áreitin sem voru hringlaga skífur sem tóku stöðu höfuðáttanna. Inn í miðju allra skífanna var punktur 

sem var samlitur bakgrunni. Eftir að birtingartíminn var liðinn sem var 10, 20, 40, 80 eða 160 ms birtust 

hulur á skjánum og á sama tíma heyrðist lítið hljóð sem var greinireiti fyrir þátttakendur að nú mætti 

svara. Þannig gátu þátttakendur aðeins svarað eftir að hulurnar birtust. Verkefni þátttakenda var að 
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tilgreina í hvaða átt skífan væri, sem skar sig úr að lit. Birtingartíminn réðst í hverju tilfelli af handahófi. 

Til þess að svara höfðu þátttakendur lítið lyklaborð aðeins með tölustöfum þar sem svörun samsvaraði 

staðsetningu talnanna á lyklaborðinu, tölurnar 8 (upp/norður), 2 (niður/suður), 6 ( til hægri/austur), 4 (til 

vinstri/vestur). Líkurnar á endurtekningu á staðsetningu voru 1/ 4 og á endurtekningu á lit 1/3. 

2.2 Tilraun 2 

2.2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í tilraun tvö voru sex talsins. Þrír karlkyns og þrír kvenkyns á aldrinum 20-24. Meðalaldur 

var 22 ár. Úrtakið var hentugleikaúrtak þar sem auglýst var eftir þátttakendum með tölvupósti. Allir 

þátttakendur sem voru nemendur við sálfræðideild Háskóla Íslands, fengu 1000 kr. fyrir þátttökuna og 

þrjá rannsóknarpunkta. Allir þátttakendur voru annaðhvort með eðlilega sjón eða notuðu linsur.  

2.2.2 Áreiti 

Áreiti tilraunarinnar voru eins og sjá má á mynd 5. Fjórar hringlaga skífur sem röðuðu sér á 

höfuðáttirnar fjórar í kringum áhorfskrossinn. Skífurnar voru ýmist rauðar og grænar, rauðar og bláar 

eða grænar og bláar. Inn í skífunum var grár punktur sem var staðsettur í einhverri af höfuðáttunum. 

Þessi punktur var samlitur bakgrunni. Hulur sem birtust yfir skífunum að birtingartíma loknum voru 

hringlaga og allar eins, rauðar, grænar og bláar, sjá mynd 3. Birtumagn áreitanna var 6.0 cdm
-2

 grái 

bakgrunnurinn og punktur innan áreita, 20.0 cdm
-2

 bláu skífurnar, grænu skífurnar 11.0 cdm
-2

, rauðu 

skífurnar 12.0 cdm
-2

 og hvítur áhorfskross 53.0 cdm
-2

. Röð áreita í tilraun sést á myndum 6 a-c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               a)                                       b)                                   c)  

Myndin sýnir uppbyggingu tilraunar tvö: a) áhorfskross b) áreiti c) hulur.  

 

Mynd 6. Uppbygging tilraunar tvö. 

Mynd 5 Útlit áreitanna í tilraun tvö. 
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2.2.3 Tækjabúnaður 

Samskonar og í tilraun eitt og sömu stillingar, sjá tækjabúnað tilraun eitt.  

2.2.4 Rannsóknarsnið 

Frumbreytur tilraunarinnar voru endurtekning eða skipting á lit markáreitis, lit truflara og/eða 

staðsetningu og birtingartími áreita. Fylgibreyta er hlutfall réttra svara/svarnákvæmni. 

2.2.5 Framkvæmd 

Tilraun tvö fór fram á sama hátt og tilraun eitt, (sjá framkvæmd tilraun 1). Eini munurinn var tengdur 

útliti áreita og svörun. Í tilraun tvö var punkturinn inn í áreitunum staðsettur í einhverri af höfuðáttunum.  

Svörun snérist um að tilgreina í hvaða átt punkturinn væri staðsettur sem var inn í áreitinu sem skar 

sig úr að lit.  

2.3 Tilraun 3 

2.3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur voru þrír og þar á meðal höfundur ritgerðar, á aldrinum 18-23 ára, tveir kvenkyns og einn 

karlkyns. Þeir voru valdir af hentugleika. Allir voru með eðlilega sjón eða notuðu linsur.  

2.3.2 Áreiti 

Hér var skjár svartur og áhorfskross hvítur. Áreiti tilraunarinnar voru eins og sjá má á mynd 7. Fjórar 

hringlaga skífur sem röðuðu sér á höfuðáttirnar fjórar í kringum áhorfskrossinn. Skífurnar voru rauðar 

og bláar, alltaf ein sem skar sig úr að lit (markáreitið). Í skífunum var punktur, hvítur að lit, sem snéri í 

einhverja höfuðáttanna. Hulur sem birtust yfir skífunum að birtingartíma loknum voru ferningslaga og 

allar eins, rauðar og bláar, sjá mynd 8. Birtumagn lita var svartur bakgrunnur 0.0
-2

 cdm, rauðar skífur 

13.0 cdm
-2

 og bláar skífur 6.0 cdm
-2

. Hvíti punkturinn innan áreitisins var 53.0 cdm
-2

. Röð áreita í 

tilraun sést á myndum 9 a-c. 
 

.Mynd 8. Útlit hulanna í tilraun þrjú. 

  

Mynd 7. Útlit áreitanna í tilraun þrjú 
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              a)                                          b)                                           c) 

Mynd 9. Uppbygging tilraunar þrjú. 

Myndin sýnir uppbyggingu tilraunar þrjú: a) áhorfskross b) áreiti c) hulur.  

2.3.3 Tækjabúnaður 

Samskonar og í tilraun eitt og tvö, sjá tækjabúnað fyrir tilraun eitt.  

2.3.4 Rannsóknarsnið 

Frumbreyta tilraunarinnar var endurtekning eða skipting á lit og/eða staðsetningu og birtingartími 

áreita. Fylgibreyta er hlutfall réttra svara/svarnákvæmni.  

2.3.5 Framkvæmd 

Tilraun þrjú fór fram á sama hátt og tilraun tvö, sjá framkvæmd tilraun eitt. Eini munurinn var tengdur 

útliti og birtingartíma áreita. Í tilraun þrjú voru áreitin aðeins rauð eða blá að lit og punkturinn inn í 

áreitunum var hvítur og svartur bakgrunnur. Því voru líkur á hvorum lit 1/2. Hulur voru einnig aðeins 

rauðar og bláar að lit og ferningslaga, sjá mynd 5, í staðinn fyrir hringlóttar. Birtingartími áreitanna var 

50, 60, 80, 120 eða 180 ms.  
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3 Niðurstöður og umræða  

3.1 Tilraun 1 

Dreifigreining fyrir endurteknar mælingar (repeated measures ANOVA) var framkvæmd til að athuga 

ýfingu með tilliti til endurtekningar á lit markáreitis, lit truflara og staðsetningar markáreitis. Ýfingin var 

mæld sem hærra hlutfall réttra svara. Samkvæmt 2*2 dreifigreiningu á litstaðsetningu markáreitis er 

marktækur munur á hlutfalli réttra svara við endurtekningu á staðsetningu (F(1,5)=16,686, p=0,009), 

áhrifastærðin er =0,769. Meginhrif staðsetningar koma fram í hærra hlutfalli réttra svara við 

endurtekningu á staðsetningu markáreitis, M=0,86 miðað við M=0,74 við skiptingu, og því kom fram 

jákvæð ýfing á staðsetningu sjá mynd 10 a og 11 a hér fyrir neðan. Rétt svarhlutfall var því að 

meðaltali 12% hærra við endurtekningu á staðsetningu. Áhrif litar markáreitis voru ekki marktæk 

(F(1,5)=0, p=0,995). Samvirkni var til staðar á milli litar markáreitis og staðsetningar, (F(1,5)=18,192, 

p=0,008), áhrifastærðin er 0,708, sjá mynd 11 a. Áhrifin af lit truflara eru lítil sem engin, (F(1,5)=0,405, 

p=0,552), áhrifastærð=0,075. Með tilliti til samvirkni á milli litar truflara og litar á markáreiti þá er 

samvirknin ekki marktæk (F(1,5)=2,567, p=0,170), áhrifastærð=0,339, sjá mynd 11 b.  

 

 

   

 a)  b)  c) 

Mynd 10. Munur á hlutfalli réttra svara, tilraun eitt. 

a) Eins og sjá má hækkar hlutfall réttra svara mest við endurtekningu á staðsetningu, um 12% að 

meðaltali (staðalfrávik 0,05), b og c) Hækkar nánast ekkert við endurtekningu á lit markáreitis, 1%, og 

ekkert við endurtekningu á lit á truflurum, engin ýfing.  
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a)                                                                     b) 

 

Mynd 11. Munur á hlutfalli réttra svara eftir lit eða staðsetningu, samvirkni og meginhrif, tilraun 
eitt. 

a) Samvirkni er til staðar en einnig meginhrif staðsetningar. b) Ekki er samvirkni milli litar markáreitis 

og litar truflara. 

  

Samkvæmt dreifigreiningu fyrir meginhrif af birtingartíma á svarnákvæmni kom í ljós að þau voru til 

staðar. Samkvæmt 5*2 dreifigreiningu á birtingartíma*staðsetningu markáreitis er munur í hlutfalli 

réttra svara milli birtingartíma (F(4, 20)=303,681, p=0,00), áhrifastærð=0,984, sjá mynd 12. Samvirkni 

milli birtingartíma og staðsetningar markáreitis er til staðar, (F(4, 20)=12,732, p=0,009), 

áhrifastærð=0,718 en ekki ef litið er til birtingartíma og litar, (F(4, 20)=3,037, p=0,001), 

áhrifastærð=0,378. Með tilliti til ýfingar á staðsetningu er munurinn mestur milli skiptingar og 

endurtekningar við lægstu tvo birtingartímana sjá mynd 13 a og mynd 14. Dreifigreining fyrir samvirkni 

milli birtingartíma*staðsetningar*litar markáreitis, 5*2*2 voru ekki til staðar, (F(4, 20)=0,544, p=0,564), 

áhrifastærð=0,098, sjá mynd 14. Dreifigreining fyrir birtingartíma*lit truflara sýndi ekki samvirkni þar á 

milli (F(1,318,20)=1,063, p=0,364), áhrifastærð=0,175. Ekki var samvirkni á milli birtingartíma*lit 

markáreitis*lit truflara, (F(4, 20)=0,753, p=0,337), áhrifastærð=0,063. 
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Mynd 12. Hlutfall réttra svara eftir birtingartímum, tilraun eitt. 

Eins og sjá má þá hækkar hlutfall réttra svara við hærri birtingartíma, en við 40 ms. birtingartíma fer 

hlutfall réttra svara að ná rjáfurhrifum, rétt svarhlutfall yfir 90%. Staðalvillan var alls staðar mjög lág 

(<0,05) og meðalsvartími í tilraun eitt var 716,58 ms.  472,85(SE=4,98). 
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 a)  b)  c) 

Gröfin sýna muninn í hlutfalli réttra svara eftir birtingartímum og eftir því hvort staðsetning, litur 

markáreitis eða litur truflara er endurtekinn eða breytist: a) Við skoðun myndarinnar sést að 

staðsetningarýfingin kemur mest fram við stystan birtingartíma, 10 og 20 ms., þá er munurinn frá 20-

40%. Munurinn virðist hverfa við 40 ms. og upp úr, eða þar sem rjáfurhrif fara að gera vart við sig. b) 

Ekki er munur í hlutfalli réttra svara eftir því hvort um endurtekningu eða breytingu á lit er að ræða, 

ýfing á lit markáreitis kemur ekki fram. c) Við skimun myndarinnar sést enginn munur í réttu 

svarhlutfalli eftir því hvort að um endurtekningu eða breytingu á lit truflara er að ræða. 

 

Mynd 13. Munur á réttu svarhlutfalli eftir birtingartímum og breytingu eða endurtekningu 

á þáttum, tilraun eitt. 
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                                                        litur                            

  

                                                          litur                            

 

Mynd 14. Munur á endurtekningu og breytingu á staðsetningu og lit eftir birtingartímum, tilraun 
eitt. 

Myndin sýnir tengslin milli endurtekningar og breytingar á lit og staðsetningu eftir birtingartímum: 

Meginhrif ýfingar á staðsetningu koma fram við tvo skemmstu birtingartímana, 10 og 20ms., þar sem 

þátttakendur varla sáu áreitin. Þar af leiðandi koma ýfingaráhrifin fram við mjög stutta birtingartíma. 

Við lengstu birtingartímana, 40, 80 og 160 ms., þar sem svarnákvæmni er komin í rjáfur er nánast 

enginn munur á endurtekningu eða breytingu á lit né staðsetningu. 

 

Niðurstöður úr tilraun eitt sýndu fram á ýfingu á staðsetningu markáreitis, rétt svarhlutfall var að 

meðaltali hærra við endurtekningu staðsetningar. Ýfing á lit markáreitis kom ekki fram en það ber að 

ítreka að litur er eiginleiki áreitanna en staðsetning er á annarri vídd. Samvirkni var þó á milli litar 

markáreitis og staðsetningar, sjá mynd 11 a, en þó ekki þegar tillit er tekið til birtingartíma. Litur truflara 

sýndi enga ýfingu. Þegar athugaður var munurinn við áhrif birtingartíma var hann marktækur og 



  

24 

samvirkni var á milli birtingartíma og ýfingar á staðsetningu annars vegar og litar hins vegar en ekki 

var samvirkni til staðar milli þessara þriggja breyta. Þetta sýnir fram á að birtingartími áreita skiptir máli 

eins og sjá má á myndum 13 og 14. Það merkilegasta í þessum niðurstöðum er að ýfingin á 

staðsetningu markáreitis hafði mest áhrif við skemmstu tvo birtingartímana, með lengri birtingartímum 

voru komin rjáfurhrif. Áhrifin koma fram við birtingartíma niður í 10 ms. þar sem þátttakendur geta varla 

greint áreitin og skynja þau aðeins óljóst, þetta sýnir hversu sterk áhrif ýfingarinnar eru. Niðurstöður 

tilraunar eitt styðja fremur kenningar um sjálfstæða ýfingu á lit og staðsetningu (þáttaýfingu) en 

kenningar um ýfingu á hlutnum sem heild (hlutaýfingu) þar sem ekki var samvirkni milli birtingartíma, 

staðsetningar og litar annars vegar og hins vegar birtingartíma, litar og litar truflara.  

 

  



  

25 

4 Niðurstöður og umræða 

4.1 Tilraun 2 

Dreifigreining fyrir endurteknar mælingar (repeated measures ANOVA) var framkvæmd til að athuga 

ýfingu með tilliti til endurtekningar á lit markáreitis, lit truflara og staðsetningar markáreitis. Samkvæmt 

2*2 dreifigreiningu á staðsetningu*lit markáreitis er ekki marktækur munur á hlutfalli réttra svara við 

endurtekningu á staðsetningu (F(1,5)=1,214, p=0,321), áhrifastærð= 0,195, sjá mynd 15 c. Meginhrif 

staðsetningar voru engin og því að meðaltali ekki hærra hlutfall réttra svara við endurtekningu 

staðsetningar, engin ýfing. Áhrif litar markáreitis voru heldur ekki marktæk (F(1,5)=0,147, p=0.693), 

áhrifastærð=0,034. Samvirkni milli litar markáreitis og staðsetningar var nálægt marktekt, 

(F(1,5)=5,931, p=0,059), áhrifastærð=0.543, sjá mynd 16 a. Er athuguð voru áhrif endurtekningar á lit 

truflara sýna niðurstöður samkvæmt dreifigreiningu að áhrifin eru engin, (F(1,5)=2,537, p=0,172), 

áhrifastærð=0,337. Með tilliti til samvirkni á milli litar truflara og litar á markáreiti þá er samvirknin 

marktæk, (F(1,5)=34,461, p=0,002,) áhrifastærð=0,873, sjá mynd 16 b.     

 

 

                          a)                                                   b)                                              c) 

 

Mynd 15. Munur á réttu svarhlutfalli, tilraun tvö. 

Myndin sýnir mun á hlutfalli réttra svara eftir breytingu eða endurtekningu á lit, staðsetningu eða lit á 

truflurum: a-c) Eins og sjá má lækkar hlutfall réttra svara um 1% við endurtekningu á lit markáreitis og 

lit truflara, en stendur í stað við staðsetningu (<0,01). 
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                                     a)                                                                     b) 

 

Mynd 16. Munur á réttu svarhlutfalli eftir lit eða staðsetningu, samvirkni og meginhrif, tilraun
     tvö. 

Myndin sýnir muninn í hlutfalli réttra svara við endurtekningu eða breytingu á staðsetningu og lit 

markáreitis annars vegar og hins vegar muninn í hlutfalli réttra svara við endurtekningu eða breytingu 

á lit og lit á truflurum: a og b) Samvirkni er til staðar og ekki er um meginhrif að ræða. 

 

Samkvæmt 5*2 dreifigreiningu á birtingartíma*lit eru meginhrif birtingartíma áreita til staðar (F(4, 

20)=70,559, p=0,00), áhrifastærð=0,934, hærra hlutfall réttra svara við lengri birtingartíma sjá mynd 

17. Samvirkni milli birtingartíma og litar er þó ekki til staðar, (F(4, 20)=1,298, p=0,315), 

áhrifastærð=0,206. Samvirkni var milli birtingartíma og staðsetningar, (F(4, 20)=6,900, p=0,013), 

áhrifastærð=0,580, áhrif staðsetningar voru ekki marktæk, (F(1,5)=0.572, p=0,483), 

áhrifastærð=0,103. Í dreifigreiningu fyrir birtingartíma*staðsetningu*lit markáreitis var samvirkni milli 

litar og birtingartíma til staðar, (F(4,20)=7,528, p=0,009), áhrifastærð=0,601. Einnig náði samvirknin 

milli litar og staðsetningar marktekt, (F (1,5)=8,524, p=0,033), áhrifastærð=0,630. Samvirkni milli 

birtingartíma, litar og staðsetningar (F(4 ,20)=1,986, p=0,187), áhrifastærð=0,284. Dreifigreining fyrir 

birtingartíma*lit truflara (F(4, 20)=0,617, p=0,548), áhrifastærð=0,110. Dreifigreining fyrir 

birtingartíma*lit (markáreitis)*lit truflara (F(4, 20)=1,474, p=0,271), áhrifastærð=0,228.   

    

. 
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Mynd 17. Rétt svarhlutfall eftir birtingartímum, tilraun tvö. 

Myndin sýnir muninn í hlutfalli réttra svara eftir birtingartímum og undir öllum aðstæðum.Svarhlutfall 

nær rjáfurhrifum við lengsta birtingartímann, 160 ms. Staðalvillan var allsstaðar lág (<0,05). 

Meðalsvartími í tilraun tvö var 1045,039 ms.  680,212(SE=6,638), þónokkuð hærri en í tilraun eitt 

sem er líklega vegna flóknari svörunar. 

 

  



  

28 

 

 a)     b)    c)  

 

Mynd 18. Munur á réttu svarhlutfalli eftir birtingartímum og breytingu eða endurtekningu á     
þáttum, tilraun tvö. 

Myndin sýnir muninn í svarnákvæmni eftir birtingartímum og því hvort staðsetning, litur markáreitis eða 

litur truflara er endurtekinn eða breytist: a) Hærra rétt svarhlutfall kemur fram við endurtekningu við 

stystu tvo og lengstu tvo birtingartímana. Hins vegar kemur fram lægra hlutfall réttra svara við 

endurtekningu við birtingartíma upp á 40 ms. Samvirkni er milli birtingartíma og staðsetningar. b) 

Endurtekning á lit markáreitis sýnir örlítið hærri svarnákvæmni við alla birtingartíma en þó örlítið lægri 

við skemmsta birtingartímann, 10 ms. c) Erfitt er að greina nokkurt munstur þar sem breyting eða 

endurtekning leiða ýmist til örlítið minni eða meiri svarnákvæmni. Við stystu birtingartímana er hlutfall 

réttra svara það sama hvort sem um endurtekningu eða breytingu er að ræða.                           

 

Tilraun tvö var flóknari en tilraun eitt þar sem þá þurfti að segja til um staðsetningu punkts innan 

markáreitis en ekki aðeins að segja til um staðsetningu markáreitisins sjálfs. Úrvinnslan var því flóknari 

eins og kom fram í færri réttum svörum að meðaltali fyrir alla birtingartíma nema þann lengsta. Er litið 

er til ýfingar á lit, staðsetningu og lit á truflara þá kom hvergi fram ýfing. Samvirkni kom þó fram milli 

litar og litar á truflara og var nálægt marktekt milli staðsetningar og litar og náði marktekt þegar 

birtingartími var inni í líkaninu. Niðurstöður hér styðja því frekar hlutakenningar um ýfingu en ýfingu á 

einstökum þáttum vegna samvirkni milli litar og litar á truflara og svo litar og staðsetningar þegar 

birtingartími kemur inn í líkanið. Mögulegt er að áhrif þess að staðsetning sé innan áreitis geri 

skynjunina heildstæðari. Það breytir því þó ekki að staðsetning er á annarri vídd en litur og að engin 

ýfing kom fram.  
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5 Niðurstöður og umræða 

5.1 Tilraun 3 

Dreifigreining fyrir endurteknar mælingar (repeated measures ANOVA) var framkvæmd til að athuga 

ýfingu með tilliti til endurtekningar á lit og staðsetningu markáreitis. Samkvæmt 2*2 dreifigreiningu á 

staðsetningu*lit er marktækur munur á hlutfalli réttra svara við endurtekningu á lit (F(1,2)=68,805, 

p=0,014), áhrifastærð 0,972, ýfing á lit er til staðar, jákvæð ýfing upp á að meðaltali 6% hærra rétt 

svarhlutfall við endurtekningu á lit, sjá mynd 19 a. Meginhrif staðsetningar voru nálægt marktekt 

F(1,2)=12,975, p=0,069, áhrifastærð=0,866, sem ýtir undir sjálfstæða ýfingu fyrir lit og staðsetningu, 

það væri þá neikvæð ýfing þar sem svarnákvæmni var að meðaltali 4% lægri við endurtekningu. Ekki 

var samvirkni milli litar og staðsetningar, (F(1,2)=0,161, p=0,727), áhrifastærð= 0,075, sem styður það 

að staðsetning og litur ýfist sjálfstætt, samanlögð áhrif má sjá á mynd 19 c. 

 

 

 

 a)  b)                                        c) 

 

Mynd 19. Munur á réttu svarhlutfalli og samvirkni og meginhrif, tilraun þrjú. 

Myndin sýnir annars vegar muninn í hlutfalli réttra svara við endurtekningu eða breytingu á lit 

markáreitis og staðsetningu og hins vegar samvirknina milli endurtekningar og breytingar á lit og 

staðsetningu: a-b) Rétt svarhlutfall hækkar við endurtekningu á lit um 6% (staðalfrávik 0,01-0,03) og 

lækkar við staðsetningu um 4% að meðaltali (staðalfrávik 0,02-0,03), neikvæð ýfing. c) Ekki er um að 

ræða samvirkni á milli litar og staðsetningar sem styður sjálfstæða ýfingu fyrir lit og staðsetningu.  
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Dreifigreining fyrir áhrif birtingartíma á svarnákvæmni sýndi að þau voru til staðar, samkvæmt 5*2 

dreifigreiningu á birtingartíma*lit er munur í hlutfalli réttra svara milli birtingartíma (F(4,8)=1334, 496, 

p=0,00), áhrifastærð=0,999, hækkandi rétt svarhlutfall við lengri birtingartíma, sjá mynd 20. Samvirkni 

milli birtingartíma og litar er til staðar, (F(4,8)=12,124, p=0,034), áhrifastærð=0,858. Þess ber þó að 

geta að í 2*5 dreifigreiningunni eru áhrif litar mjög nálægt því að ná marktekt, (F(1,2)=12,986, p= 

0,069), áhrifastærð=0,867. Er litið er til birtingartíma og staðsetningar, (F(4,8)=9,259, p=0,05), 

áhrifastærð=0,822 eru áhrifin marktæk. Dreifigreining fyrir birtingartíma*staðsetningu*lit, F(4, 8)=6,082, 

p=0,091, áhrifastærð=0,753, ekki er samvirkni milli þessara þriggja atriða.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Rétt svarhlutfall eftir birtingartímum, tilraun þrjú. 

Svarnákvæmni nær rjáfri við 180 ms birtingartíma. Staðalvillan var alls staðar mjög lág, 0,01-0,02 og 

meðalsvartími í tilraun þrjú var 760,816 ms.  263,155(SE=3,923), sambærilegur við tilraun eitt. 
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   a)              b) 

Mynd 21. Munur á réttu svarhlutfalli eftir birtingartímum og breytingu eða endurtekningu á 
     þáttum, tilraun þrjú. 

Myndin sýnir muninn í svarnákvæmni eftir birtingartímum og annars vegar því hvort að staðsetning er 

endurtekin eða breytist og hins vegar því hvort að litur er endurtekinn eða breytist: a) Endurtekning 

eða breyting á staðsetningu leiðir ýmist til hærra eða lægra rétts svarhlutfalls. b) Endurtekning litar 

leiðir til töluvert meiri svarnákvæmni við 80 og 120 ms. og örlítið meiri við 180 ms. Við stysta 

birtingartíma er svarnákvæmnin alveg sú sama hvort sem um endurtekningu eða breytingu á lit er að 

ræða.   

 

Ýfing kom fram fyrir lit eins og búist var við og ýfing á staðsetningu var nálægt því að ná marktekt, en 

þó sem neikvæð ýfing. Þetta bendir til þess að birtumunur og litamunur innan áreitismyndar skipti máli 

fyrir ýfingu þar sem tilraun þrjú var að öðru leiti sambærileg við tilraun tvö og þar kom ekki fram ýfing á 

lit. Vert er að veita útliti tilraunar athygli í hvert skipti til að spá fyrir um litaýfingu. Samvirkni var ekki til 

staðar milli litar og staðsetningar eins og sést á mynd 19 c og því styðja niðurstöður fremur 

þáttakenningu um ýfingu, þar sem ekkert bendir til þess að markáreitið hafi ýfst sem ein heild heldur 

þáttur (litur) og staðsetning sjálfstætt. Í þessari tilraun var meiri möguleiki á samvirkni milli eiginleika og 

staðsetningar þar sem staðsetningin var innan markáreitisins sjálfs eins og í tilraun tvö, en það hafði 

ekki áhrif þar sem litur og staðsetning ýfðust sjálfstætt. 
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6 Almenn umræða 

Niðurstöður tilraunanna þriggja voru áhugaverðar, aðeins kom fram ýfing á lit markáreitis í tilraun þrjú. 

Þar var aðeins notast við tvo liti á áreitunum, ýfing á truflara því ekki aðgreind frá lit markáreitis, og 

munur í birtumagni bakgrunns og punkts/gats innan áreitis til staðar en hann var ekki til staðar í fyrri 

tilraununum. Þessar birtuandstæður í tilraun þrjú gætu skýrt hvers vegna litaýfing kom einungis fram 

þar. Ýfingaráhrif vegna endurtekningar staðsetningar komu aðeins fram í tilraun eitt. Tilraun eitt 

krafðist einfaldari úrvinnslu en tilraunir tvö og þrjú og einnig var um algilda staðsetningu að ræða en 

ekki staðsetningu innan markáreitis eins og í tilraun tvö og þrjú. Það skiptir því máli samkvæmt 

niðurstöðum úr þessum tilraunum hvort um er að ræða algilda staðsetningu áreitis meðal hinna eða 

hvort um er að ræða staðsetningu innan markáreitisins sjálfs. Ýfing fyrir staðsetningu í tilraun eitt var 

helmingi sterkari en ýfing á lit í tilraun þrjú, 6% meiri svarnákvæmni á móti 12% meiri svarnákvæmni, 

þó er styrkur ýfingarinnar lítill í báðum tilraunum. Niðurstöður úr tilraun þrjú og að mestu leiti eitt styðja 

því kenningu um þáttaýfingu eins og í tilraunum Árna Gunnars Ásgeirssonar (2010). Litaýfingin í 

tilraun þrjú kom sterkast fram við lengri birtingartíma, við 80 og 120 ms., en staðsetningaýfingin kom 

fram við stystu birtingartímana, 10 og 20 ms., í tilraun þrjú voru birtingartímar að meðaltali lengri; stysti 

birtingartími áreita í þeirri tilraun var 50 ms. miðað við 10 ms. í hinum.  

Ýfing á lit truflara kom hvorki fram í tilraun eitt né tvö, en þó var samvirkni milli þess og litar 

markáreitis í tilraun tvö.  Þátttakendur voru fremur fáir í tilraununum einkum í tilraun þrjú svo það er 

þáttur sem þarf að taka inn í myndina við túlkun á niðurstöðum. Samt sem áður er áhugavert að sjá 

hvernig ýfingin kemur fram á lit og staðsetningu en framtíðarrannsóknir gætu skorið úr um það hver 

tengslin eru á milli hluta sem ýfast í tilraun ef þeir eru á mismunandi vídd og þá hvort sömu reglur gildi 

um þá og ýfingu á hlutum sem heild eða einstökum þáttum. Niðurstöðurnar benda til þess að ýfing á lit 

og staðsetningu komi fram undir mismunandi aðstæðum.  Kenning sem styður ýfingu á staðsetningu 

óháð ýfingu á lit á því best við hér, þáttakenningar um ýfingu áttu við í tilraun þrjú og að mestu í tilraun 

eitt en ýfing á áreitum sem heild er þó ekki útilokaður. Birtingartími áreitanna hafði þó áhrif í öllum 

tilraununum og aðeins kom samvirkni við annaðhvort lit eða staðsetningu, aldrei við bæði í einu, sem 

styður sjálfstæða ýfingu á mismunandi víddum og eiginleikum einstakra þátta. Framtíðarrannsóknir 

munu leiða betur í ljós eðli ýfingar undir mismunandi aðstæðum sjónleitarverkefna. Kostur tilraunanna 

liggur ekki síst í notkun á augnhreyfingamæli sem gerir öll gögn mun áreiðanlegri og stjórnar alveg 

fyrir áhrifum af augnhreyfingum, þáttur sem hefur vantað í margar fyrri rannsóknir.  
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