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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var markmiðið að rannsaka athyglisskekkju og hugsanastjórn í 

tengslum við einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar. Niðurstöður fyrri rannsókna á 

athyglisskekkju hafa verið misvísandi þótt rannsóknir á hugsanastjórn bendi til að 

skert stjórn tilfinningahlaðinna hugsana einkenni fólk með röskunina. Þátttakendur 

voru alls 18 nemendur í Háskóla Íslands, 13 sem höfðu lágt skor og 5 sem höfðu 

hátt skor á spurningalista um ótta við smit og mengun. Svarnákvæmni þessara 

tveggja hópa var borin saman í athyglisblikk-verkefni sem innihélt myndir sem 

voru hlutlausar, óttavekjandi, tengdust smiti/mengun eða viðbjóði. Hugsanastjórn 

var könnuð með því að bera saman frammistöðu þeirra á 

hugsanafrávísunarverkefni þar sem unnið var með hlutlausar, slysatengdar og 

viðbjóðstengdar hugsanir. Búist var við því að þeir sem væru háir á ótta við smit og 

mengun hefðu meiri athyglisskekkju gagnvart viðbjóðstengdum og mengandi 

myndum heldur en þeir sem voru lágir á ótta við smit og mengun. Þar að auki var 

búist við því að þeir sem væru háir á ótta við smit og mengun ættu erfiðara með að 

skipta um viðbjóðstengda hugsun heldur en slysatengda og hlutlausa hugsun.. 

Niðurstöður sýndu að hvorki var marktækur munur á frammistöðu hópanna í 

athyglisbeitingu eða hugsanastjórn. Úrtaksmeðaltöl í athyglisblikk-verkefninu 

sýndu þó að svarnákvæmni var almennt lægri hjá þeim sem höfðu há skor á ótta við 

smit og mengun og að í þeim hópi var hún lægst í kjölfar viðbjóðstengdra mynda. 

Þessa vísbendingu um athyglisskekkju tengdri viðbjóðstengdum myndum hjá þeim 

sem óttast smit og mengun þyrfti að kanna betur í stærra úrtaki til að fá úr því 

skorið hvort athyglisskekkja tengist viðbjóði frekar en almennum ótta hjá þeim sem 

óttast smit og mengun.  
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Áráttu- og þráhyggjuröskun (e.obsessive-compulsive disorder) einkennist af uppáþrengjandi 

hugsunum, hvötum eða ímyndum sem eru óvelkomnar og kveikja kvíða eða vanlíðan (American 

Psychiatric Association [APA], 2013). Í þessari ritgerð verður fjallað um einkenni áráttu- og 

þráhyggjuröskunar og hugrænar kenningar um hana. Því næst verður fjallað sérstaklega um 

algengustu gerð áráttu- og þráhyggjuröskunar, ótta við smit og mengun. Að lokum verður farið í 

rannsóknir og kenningar á athygliskekkju og hugsanastjórn í áráttu- og þráhyggjuröskun áður en 

skýrt er frá framkvæmd og niðurstöðum rannsóknar á athygli og hugsanastjórn hjá fólki sem 

hefur einkenni þessarar röskunar (APA, 2013).  

 

 

Áráttu- og þráhyggjuröskun 
Samkvæmt geðgreiningarkerfinu DSM-IV er áráttu- og þráhyggjuröskun skilgreind sem ein af 

kvíðaröskunum en í nýjustu útgáfa kerfisins, DSM-V er röskunin færð úr flokki kvíðaraskana og 

er nú í sér flokki sem nefnist áráttu- og þráhyggjutengdar raskanir (e. obsessive- compulsive 

related disorders) (American Psychiatric Association [APA], 2014). Hér verður miðað við það 

að árátta- og þráhyggjuröskun sé ein af kvíðaröskunum líkt og rannsóknirnar sem fjallað verður 

um gera einnig ráð fyrir.  

 
Einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar 

Fyrsta viðmiðið fyrir áráttu- og þráhyggjuröskun í alþjóðlega greiningarkerfinu DSM-V er 

þráhyggja, hún er skilgreind sem endurtekin og viðvarandi hugsun, hvöt eða hugsýn sem er 

uppáþrengjandi, kemur upp gegn vilja fólks og veldur miklum kvíða eða vanlíðan (APA, 2014). 

Viðkomandi reynir að hundsa, bæla eða hlutleysa hugsunina með annarri hugsun eða athöfn (þ.e. 

með því að framkvæma áráttukennda hegðun). Árátta er skilgreind sem: endurtekin hegðun (t.d. 

handþvottur, röðun, athugun) eða hugarstarf (t.d. biðja bænir, telja, endurtaka orð í hljóði) sem 

fólk telur sig þurfa að gera til að svara þráhyggjunni, til að framfylgja reglum sem eru mjög 

strangar eða til að koma í veg fyrir eða draga úr hugsanlegum skaða, kvíða eða vanlíðan. Til að 

greinast með áráttu- og þráhyggjuröskun samkvæmt DSM-V þurfa einkennin að vera til staðar í 

að minnsta kosti eina klukkustund á dag eða að valda klínískt marktækri vanlíðan eða skerðingu í 

félagslífi, atvinnu eða öðrum mikilvægum þáttum í daglegu lífi fólks (APA, 2014). 
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Þráhyggjukenndar, uppáþrengjandi hugsanir eru algengari en þráhyggjukenndar ímyndir 

og hvatir (Akhtar, Wig, Varma, Peershad og Verma, 1975). Inntak þráhyggju getur verið mjög 

einstaklingsbundið, þar sem hún mótast af persónulegri reynslu fólks og samfélagslegum áhrifum 

(Clark, 2004). Algengustu einkenni af áráttu og þráhyggju eru þau sem snúast um ótta við smit 

og mengun eða óhreinindi (e. fear of contamination) ásamt athugunarárátta (Clark, 2004). Næst 

algengustu einkennin eru uppáþrengjandi hugsanir sem stríða gegn siðferðis- og réttlætiskennd 

fólks og geta t.d. snúist um ofbeldisfulla hegðun gagnvart öðrum eða óásættanlegar, 

kynferðislegar athafnir. Því næst kemur líkamleg árátta sem tengjast ótta við að þróa 

lífshættulega sjúkdóma og að lokum er það þörfin fyrir samhverfu og nákvæmni og árátta tengd 

við trúarbrögð (Clark, 2004).  

Einhverjar vísbendingar eru um það að munur sé á innihaldi þráhyggja milli kynja. Til 

dæmis tjá karlar oftar þráhyggju í tengslum við kynlíf, samhverfu eða nákvæmni en konur tjá 

frekar þráhyggju í tengslum við óhreinindi, árásarhvöt og kynferðislega misnotkun (Byers, 

Purdon og Clark, 1998; Lensi, 1996). Niðurstöður rannsókna benda til að menningarbundinn 

munur geti verið í tíðni tiltekinna þráhyggjuhugsanna. Til dæmis benda rannsóknir til að ótti við 

smit og mengun sé hugsanlega algeng þráhyggja á Indlandi en þráhyggja í tengslum við kynlíf 

og trúarbrögð sé það ekki (Akhtar o.fl., 1975).  

Algengi áráttu- og þráhyggjuröskunar er mismunandi eftir rannsóknum. Upphaflega var 

talið að áráttu- og þráhyggjuröskun væri sjaldgæf og að algengi hennar væri ekki nema um 

0,05% í almennu þýði (Clark, 2004). Síðan þá hafa rannsóknir sýnt að lífstíðaralgengi áráttu- og 

þráhyggjuröskunar sé hugsanlega í kringum 2,5 % (Karno og Golding, 1991; Sadock, 2007). 

Áráttu- og þráhyggjuröskun þróast oftast seint á unglingsárum og snemma á fullorðinsárunum, 

en ungmenni á aldrinum 18 til 24 ára eru í mestri hættu á að þróa með sér áráttu- og 

þráhyggjuröskun (APA, 2000; Karno, Golding, Sorenson og Burnam, 1988). Algengi áráttu- og 

þráhyggjuröskunar er örlítið meira hjá konum heldur en körlum og röskunin hefst yfirleitt seinna 

hjá konum heldur en körlum (Karno, o.fl., 1988; Lensi, 1996; Rasmussen og Eisen, 1992; 

Swedo, 1989).  
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Ótti við smit og mengun 

Eins og áður sagði er ótti við smit og mengun eitt af algengustu einkennum áráttu- og 

þráhyggjuröskunar og er líklega til staðar í allt að helmingi fólks sem greinist með röskunina 

(Rasmussen og Eisen, 1992). Ótti við smit og mengun er til í öllum menningarsamfélögum. Þetta 

er sterk og viðvarandi tilfinning um að vera mengaður eða sýktur eða í hættu vegna beinnar eða 

óbeinnar snertingar við manneskju, stað eða hlut sem er talin vera skítug, óhrein, sýkt eða 

skaðleg (Rachman, 2004). Tilfinningin um að vera smitaður er upplifuð í bland við aðrar 

tilfinningar, sem eru ótti, viðbjóður og skömm (Rachman, 2004). Almennt virðist ótti við smit og 

mengun beinast að fjórum flokkum áreita (Rachman, 2004). Fyrsti flokkurinn er óhreinindi, 

úrgangur og mengun, en dæmi um það sem kveikir upp ótta hjá fólki í þeim flokki eru til dæmis 

hægðir. Annar flokkurinn er sjúkdómar þar sem ótti tengist því að snerta hluti, fólk eða líkamleg 

efni svo sem blóð og munnvatn og vera á stað þar sem hugsanlega geta verið sýklar. Þriðji 

flokkurinn er skaðleg efni svo sem skordýraeitur og ákveðin matvæli sem gætu borið með sér 

smit. Að lokum er það fjórði flokkurinn sem er huglæg mengun (e. mental contamination) og 

dæmi um það sem fólk óttast er óhreinleiki, siðleysi, ásakanir, ógeðslegar minningar, bein eða 

óbein snerting við fólk sem eru taldir vera óvinir eða ósnertanleg og slæmir atburðir eins og 

kynferðisleg árás (Rachman, 2004). Ef einstaklingur sem er með ótta við smit og mengun kemst í 

snertingu við eitthvað úr þessum fjórum flokkum þá fer hann að framkvæma ákafar tilraunir til 

þess að fjarlægja mengunina og smitið sem allra fyrst. Það hefur oftast í för með sér að hreinsa 

viðeigandi staði en tilfinningin um mengun og smit getur einnig ýtt undir forðunarhegðun og 

tilraunir til að koma í veg fyrir smit og mengun í framtíðinni til dæmis með því að fjarlæga öll 

möguleg upptök smits og mengunar (Rachman, 2004). Það er mikilvægt að nefna að fólki með 

ótta við smit og mengun óttast einnig að smita og menga út frá sér. Það hefur mjög truflandi áhrif 

á fólk og getur valdið mikilli skerðingu í félagslífi þess. Rozin og Fallon (1987) greindu frá 

lögmálinu um smit (e. law of contagion) sem felur það í sér að eiginleikar hluta berist á milli 

þeirra með snertingu. Niðurstöður rannsókna hafa í framhaldi af því bent til þess að fólk sem 

þjáist af ótta við smit og mengun telur mengun og smit berast á milli hluta og með snertingu og 

að alvarleiki smitsins haldist sá sami (Rachman, 2004; Tolin, Worhunsky og Maltby, 2004). Þar 

af leiðandi geta hlutir og fólk talist smitandi eða mengandi jafnvel mörgum árum seinna. Fólk 

með ótta við smit og mengun hefur því mjög gott minni um hvaða hlutir í kringum sig eru 

smitaðir (Radomsky og Rachman, 1999).  
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Ótti við smit og mengun viðhelst hjá fólki ef það telur tiltekið áreiti (hlutur, aðstæður, 

einstaklingur) ógna líkamlegu eða andlegu heilbrigði sínu. Oftúlkun á þeirri ógn sem steðjar af 

áreitum og sú öryggis- og forðunarhegðun sem fylgir þeirri túlkun er því talin viðhalda ótta við 

mengun og smit (Rachman, 2004). Þegar óttinn er vakinn kemur sterk þörf til þess að þrífa 

sjálfan sig eða áreiti í kringum sig í kjölfarið, sú þörf er vanalega svo sterk að ekkert annað 

skiptir máli. Algengasta áráttukennda þrif hegðunin er endurtekinn handþvottur sem getur orðið 

mjög áberandi og yfir tímann verður hún mjög æfð og nánast vélræn. Það er jafnvel vitað um 

tilfelli þar sem sjúklingur heldur áfram að þrífa sig þrátt fyrir að það séu komin sár á hendurnar 

og farið að blæða úr þeim (Rachman, 2004).  

Á undanförnum misserum hefur áhugi aukist á þætti viðbjóðs í ótta við mengun og smit. 

Tilgátur eru um að viðbjóður sé mikilvægur í tengslum við forðunarhegðun í ótta við smit og 

mengun þar sem viðbrögð fólks við áreitum sem vekja upp viðbjóð veldur vanlíðan eins og 

ógleði sem síðan leiðir til forðunar sem dregur úr óþægindum (Olatunji og McKay, 2009; 

Rachman, 2004; Tolin, Woods og Abramowitz, 2006). Viðbjóður og ótti eru því bæði 

geðshræringar sem eru mikilvægir þættir í ótta við smit og mengun sem leiða báðar til 

forðunarhegðunar, en um tvær ólíkar geðshræringar er að ræða. Woody og Teachman (2000) 

nefna þrjá þætti sem greina þessar geðshræringar í sundur. Fyrsti þátturinn er sá að forðunin 

þjónar mismunandi tilgangi. Forðun vegna ótta hefur þann tilgang að kom í veg fyrir að 

viðkomandi lendir í hættu en forðun vegna viðbjóðs hefur þann tilgang að koma í veg fyrir að 

viðkomandi upplifi óþægindi líkt og ógleði í kjölfari skynjunar áreitis eins og lykt, bragð eða 

hljóð. Í öðru lagi eru lífeðlislegu viðbrögðin ólík, þar sem ótti veldur aukningu á hjartslætti en 

viðbjóður veldur hægari hjartslætti. Í þriðja lagi er munur á mati fólks á áreitunum sem vekja upp 

ótta og viðbjóð, áreiti sem vekja upp ótta eru talin ógnandi eða hættuleg en áreiti sem vekja upp 

viðbjóð tengjast frekar hættu á mengun (Woody og Teachman, 2000).  

Líta má á ótta við smit og mengun líkt og ótta af öðrum toga sem samfelld vídd þar sem 

fólk getur haft lítinn, mildan til verulegan ótta við smit og mengun (Rachman, 2004). Í ótta við 

smit og mengun felur áráttukennda hegðunin vanalega í sér að bregðast við ógn og koma í veg 

fyrir ógn, þ.e. mengandi eða smitandi hluti, fólk eða atburði. Sumir vilja meina að það sé ólíkt 

hefðbundinni áráttukenndri hegðun sem felur í sér að minnka spennu en ekki koma í veg fyrir 

ógn eða skaða (Summerfeldt og Endler, 1998). Fræðimenn og rannsakendur hafa því talið að ótti 
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við smit og mengun gæti átt ýmislegt sameiginlegt með öðrum kvíðaröskunum, þar á meðal 

athygliskekkju (Summerfeldt og Endler, 1998).  

Til að kanna tengsl viðbjóðs við ótta við smit og mengun hafa rannsakendur metið 

viðbjóðsnæmi (e. disgust sensitivity) og viðbjóðshneigð (e. disgust propensity) fólks. 

Viðbjóðsnæmi á við um að hvaða magni viðkomandi upplifir tilfinningaleg og líkamleg viðbrögð 

við viðbjóð en viðbjóðshneigð á við um almennt tilhneiginguna að upplifa viðbjóð oft eða 

sjaldan (van Overveld, de Jong, Peters, Cavanagh og Davey, 2006; Woody og Tolin, 2002). 

Tolin, Woods og Abramowitz (2006) athuguðu tengsl milli einkenna áráttu- og 

þráhyggjuröskunar og viðbjóðsnæmis með sjálfsmatskvörðum hjá rúmlega þúsund manns. 

Niðurstöðurnar voru þær að þráhyggju- og áráttuhegðun í tengslum við athugun, smit og mengun 

og uppröðun hluta tengdust viðbjóðsnæmi og þau tengsl voru enn til staðar þótt stjórnað væri 

fyrir almenn kvíða- og þunglyndiseinkenni. Fleiri rannsakendur hafa fengið svipaðar niðurstöður 

(Mancini, Gragnani og D´Olimpio, 2001; Olatunji, Lohr, Sawchuk og Tolin, 2007).  

 

Hugrænar kenningar um áráttu og þráhyggju 
Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um þróun og viðhaldandi þætti í áráttu- og 

þráhyggjuröskun, svo sem taugasálfræðilegar kenningar, atferliskenningar og hugrænar 

kenningar (Clark, 2004). Hér verður fjallað um þrjár helstu hugrænu kenningarnar um áráttu- og 

þráhyggjuröskun.  

 

Kenning Salkovskis um ofurábyrgðarkennd  

Þótt hugrænar kenningar í áráttu- og þráhyggjuröskun séu byggðar á kenningu Aaron Becks og 

Albert Ellis var það ekki fyrr en Salkovskis (1985) birti grein sína um hugræna atferlisgreiningu 

á áráttu og þráhyggju sem þær voru taldar viðeigandi sem skýringar á áráttu- og 

þráhyggjuröskun. Samkvæmt Salkovski er kjarninn í áráttu- og þráhyggjuröskun 

ofurábyrgðarkennd og hann skiptir þróun þess ferlis í tvö stig. Fyrsta stig í þróun 

ofurábyrgðarkenndar felur í sér að fólk sem hefur tilhneigingu til að þróa áráttu- og 

þráhyggjueinkenni hefur ábyrgðartengd viðhorf (e. responsibility beliefs) sem leiðir til þess að 

þau séu líkleg til þess að mistúlka hugsanir eða ímyndanir sem vísbendingar um persónulega 

ábyrgð. Á öðru stiginu í þróun ofurábyrgðarkenndar eru þessir einstaklingar líklegir til að leggja 

mat á ábyrgð þeirra (e. responsibility appraisals) í tengslum við þessar hugsanir eða ímyndanir. 
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Hann telur muninn á milli uppáþrengjandi hugsanna og þráhyggju ekki liggja í inntakinu, tilvist 

hugsunarinnar eða upplifun á stjórn hennar, heldur í mati eða túlkun einstaklingsins á henni 

(Salkovskis, 1999). Í kenningu Salkovskis eru tvö mikilvæg ferli sem hefja og viðhalda áráttu- 

og þráhyggjuröskun, þ.e. mat á ábyrgð og beiting hlutleysingar (e. neutralizing activities). Þegar 

uppáþrengjandi hugsun hefur verið metin sem mikilvæg og ábyrgðartengd viðhorf og mat er 

tengt við hugsunina fer hugsunin að vekja upp vanlíðan, óþægindi og þunglyndi. Hún verður 

aðgengilegri í huganum annars vegar vegna þess að athygli verður valvís með þeim hætti að hún 

beinist frekar að áreitum sem tengjast hugsuninni (t.d. áreiti í umhverfinu eða svipuðum 

hugsunum). Hins vegar er það vegna beitingu hlutleysingar sem ýtir undir ábyrgðartilfinninguna 

og minnkar vanlíðan í skamma stund sem leiðir síðan til þess að ógnvekjandi áreiti í umhverfinu 

verða meira áberandi (Salkovskis og Forrester, 2002; Salkovskis og Wahl, 2003). Hugsunin 

fangar fyrr athyglina og einnig þau áreiti sem tengjast hugsuninni og geta auðveldlega vakið 

hana upp (Salkovskis og Warwick, 1985; Salkovskis, 1998; Clark, 2004).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á kenningu Salkovskis. Þáttur hlutleysingar í 

viðhaldi áráttu- og þráhyggjueinkenna hefur fengið stuðning í niðurstöðum nokkurra rannsókna 

(Clark, 2004; Shafran, Thordarson og Rachman, 1996; Shafran, 1997). Niðurstöður rannsókna 

benda einnig til þess að ofurábyrgðarkennd sé þáttur í áráttu og þráhyggju (OCCWG, 2001; 

Rhéaume, Freeston, Dugas, Letarte og Ladouceur, 1995; Smári og Hólmsteinsson, 2001) en 

ofurábyrgðarkennd virðist ekki hafa tengsl við öll einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar (Clark, 

2004; Emmelkamp og Aardema, 1999; Wilson og Chambless, 1999). Ábyrgðarkennd hafði til 

dæmis aðeins tengsl við athugunaráráttu en ekki önnur einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar í 

rannsókn Foa o.fl. (2002). Í rannsókn OCCWG (2003) hafði ábyrgðarkennd tengsl við áhyggjur 

og vanlíðan þegar stjórnað var fyrir einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar. Hins vegar spáði 

ábyrgðarkennd aðeins fyrir um þráhyggju um skaða en ekki um önnur einkenni áráttu- og 

þráhyggjuröskunar (OCCWG, 2003).  

 

Kenning Rachmans um mikilvægi hugsana 

Í hugrænni kenningu Rachmans (1997) gildir það sama og í kenningu Salkovski að enginn 

munur sé á innihaldi klínískrar þráhyggju hjá fólki með röskunina og uppáþrengjandi hugsun hjá 

fólki almennt og það sé mat eða túlkun fólks á hugsun sinni sem skiptir höfuð máli. Samkvæmt 

Rachman verður hugsunin að þráhyggju þegar einstaklingur mistúlkar hana þannig að hún hafi 
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persónulegt mikilvægi fyrir hann og að hún sé ógnandi (Rachman, 1997). Hugsunin er mistúlkuð 

sem persónulega mikilvæg þar sem hún er talin bera með sér merkingarbærar vísbendingar um 

hvernig manngerð einstaklingurinn hefur að bera, sem getur haft mjög neikvæðar afleiðingar í 

för með sér. Sem dæmi um slíkt væri ef kona sem vinnur á leikskóla fengi uppáþrengjandi 

hugsanir um að snerta barn á kynferðislegan hátt. Hugsanirnar fara þá að valda henni mikilli 

vanlíðan, þar sem hún leggur þá túlkun í hugsunina að þær gefi vísbendingu um að hún sé 

manngerð sem hefur duldar þrár að misnota börn (Clark, 2004). 

Rachman telur mistúlkun á mikilvægi hugsanna einkennast af fimm þáttum, það er að 

hugsun er talin sérstaklega mikilvæg, að hún hafi persónulegt vægi, sé gagnstæð persónuleika 

manneskjunnar (e. ego-alien), hafi mögulegar afleiðingar fyrir manneskjuna og að þær 

afleiðingar geti hugsanlega verið alvarlegar (Rachman, 1997). Samkvæmt Rachman er það ekki 

aðeins hugsunin sem veldur vanlíðan, heldur einnig hlutlaus áreiti í umhverfinu og innri áreiti 

sem vekja upp hugsunina eins og líkamleg einkenni kvíða (Rachman, 1998). Það hefur í för með 

sér að líkurnar aukast á því að uppáþrengjandi hugsun komi upp þar sem áreitunum fjölgar sem 

vekja upp hugsunina. Til þess að koma í veg fyrir þessar uppáþrengjandi hugsanir telur Rachman 

að einstaklingur reyni að bæla niður hugsunina. En aftur á móti telur hann að tilraun til þess að 

bæla hugsunina valdi því að hugsunin kemur oftar upp í hugann og þannig viðhelst vanlíðan og 

kvíði með tíðari hugsunum og mistúlkunum á mikilvægi hugsanna (Rachman, 1998). Samkvæmt 

Rachman er því hugsanabælingin mikilvægur þáttur í að viðhalda tíðni uppáþrengjandi hugsanna 

og kvíðanum í áráttu- og þráhyggjuröskun. Rachman setti einnig fram tilgátu um áráttukenndan 

þvott, sem er mjög algeng gerð af áráttu. Hann telur aðalatriðið á bakvið áráttukenndan þvott og 

þrif vera ótti við smit og mengun (Rachman, 2004).  

Niðurstöður rannsókna styðja að hluta kenningu Rachmans (2004). Fólk með áráttu- og 

þráhyggjuröskun er líklegt til að mistúlka merkingu og mikilvægi hugsanna og ofmeta neikvæðar 

afleiðingar uppáþrengjandi hugsana (Freeston og Ladouceur, 1993; OCCWG, 2005; Rachman og 

de Silva, 1978). Rannsóknir á almennu þýði og á hugsanabælingu hafa einnig stutt kenningu 

Rachmans um að mistúlkun á mikilvægi og merkingu uppáþrengjandi hugsana mun leiða af sér 

meiri mótstöðu gagnvart hugsuninni og tilfinningaviðbragði (Corcoran og Woody, 2009; Rowa 

og Purdon, 2003).  
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Kenning Clarks um hugsanastjórn  

Þriðja og síðasta hugræna kenningin um áráttu- og þráhyggjuröskun sem fjallað verður um hér er 

kenning David A. Clarks (2004). Kenning hans er um hugræna stjórn í þráhyggju (Clark, 2004). 

Samkvæmt henni eru helstu viðhaldandi þættirnir í þráhyggjunni annars vegar skekkt viðhorf á 

mikilvægi þess að hafa stjórn á uppáþrengjandi hugsunum og hins vegar skekkt mat á 

neikvæðum afleiðingum þess að hafa ekki stjórn á þeim (Clark, 2004). Kenning Clarks svipar til 

kenninga Salkovskis og Rachmans en gengur lengra með því að gera grein fyrir tveimur stigum í 

skekktu mati þráhyggjunnar. Fyrra matsstigið felur í sér að ef uppáþrengjandi hugsanir eru taldar 

persónulega mikilvægar, gegn eigin gildum (e. ego dystonic) og /eða ógnandi vegna neikvæðra 

afleiðinga fyrir sjálfan sig eða aðra þá munu þær viðhaldast. Þetta neikvæða mat ásamt sterkri 

tilfinningu um eigin ábyrgð leiðir síðan til tilrauna til hugsanastjórnar, áráttu og hlutleysingar. Á 

seinna matsstigi er einstaklingur meðvitaður um misheppnaða tilraun sína til hugsanastjórnar 

sem getur aukið tíðni, sýnileika og vanlíðan í tengslum við þráhyggjuna (Clark, 2004). Að lokum 

þá er það orðið mjög mikilvægt fyrir einstaklinginn að stjórna þráhyggjunni og misheppnuð 

tilraun hans til þess er farin að skipta hann miklu máli. Almennt styðja niðurstöður rannsókna 

tilgátur um að hugsanastjórn sé ekki gagnleg leið til þess að koma í veg fyrir hugsanir, þar sem 

hún dregur úr hugsunum og kvíða í stutta stund en til lengri tíma eykur hún uppáþrengjandi 

hugsanir og kvíða (Tolin, Abramowitz, Halmin, Foa og Synodi, 2002; Yorulmaz, Karanci, 

Bastug, Kisa og Goka, 2008). Í kenningu Clarks spilar hugsanastjórn mikilvægt hlutverk í áráttu- 

og þráhyggjuröskun og niðurstöður í rannsóknum á hugsanastjórn benda til þess að 

hugsanastjórn hafi tengsl við einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar. Það eru til dæmis 

rannsóknir sem hafa sýnt að það sé algengt að fólk með áráttu- og þráhyggjuröskun bæli niður 

hugsanirnar sínar til að reyna að stjórna uppáþrengjandi hugsunum (Abramowitz, Whiteside, 

Kalsy, Tolin, 2003; Amir, Cashman og Foa, 1997; Freeston og Ladouceur, 1997; Moulding, 

Coles, Abramowitz, Alcolado, Alonso, Belloch o.fl., 2014; Purdon, 1999) 
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Athyglisskekkja 
 

Athyglisskekkja og kvíði 

Samkvæmt kenningum um upplýsinga-úrvinnslu (e. information processing) í kvíða og 

ótta leiða skekkjur í túlkun, minni og athyglisbeitingu til þess að kvíði kviknar og magnast eða 

viðhelst (Bockstaele, Verschuere, Tibboel, Houwer, Crombez og Koster, 2013). Slík skekkja í 

upplýsinga-úrvinnslu kemur meðal annars fram í því að fólk tekur frekar eftir ógnandi áreiti í 

umhverfinu á kostnað hlutlausra áreita og hefur það verið kallað athyglisskekkja (e. attentional 

bias). Minnisskekkja (e. memory bias) lýsir sér í því að fólk man frekar eftir ógnandi atburðum, 

en skekkja í túlkun (e. interpretation bias) kemur fram í því að hlutlaus eða óljós áreiti eru talin 

vera ógnandi eða hættuleg á einhvern hátt (Bockstaele o.fl., 2013). Þessar skekkjur eru taldar lita 

frekari úrvinnslu upplýsinga sem getur leitt til þess að kvíði og ótti magnast upp og viðhelst 

lengur en þörf er á (Bockstaele o.fl., 2013).  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á athyglisskekkju hjá kvíðnum einstaklingum í 

samanburði við þá sem ekki eru kvíðnir og það má segja að nú séu sterkar vísbendingar um að 

athyglisskekkja sem snýr að ógnandi áreitum, einkenni fólk sem er kvíðið eða hefur skilgreinda 

kvíðaröskun (Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg o.fl, 2007; Bockstaele o.fl, 

2013; Williams, Mathews og MacLeod, 1996). Hins vegar er ekki ljóst hvaða þættir 

athyglisbeitingar liggi að baki athygliskekkju í kvíða og ótta. Cisler og Koster (2010) fjölluðu 

nýlega um rannsóknir á athyglisskekkju í kvíða. Samkvæmt þeim getur athyglisskekkjan átt sér 

stað á þremur stigum athyglisbeitingar, það er við að draga athyglina frá því ógnandi áreiti sem 

hefur fangað hana og því verður erfiðara að beina athyglinni eitthvað annað (e. delayed 

disengagement), við að beina athygli að ógnandi áreiti sem fangar athyglina hratt og auðveldlega 

(e. facilitated attention) og í athyglisforðun, þar sem athyglin er leidd frá ógnandi áreiti (e. 

attentional avoidance). Samkvæmt umfjöllun Cisler og Koster (2010) benda niðurstöður 

rannsókna til þess að kvíðnir eigi erfitt með að draga athygli frá ógnandi áreitum. Þetta kom til 

dæmis fram í rannsókn Byrne og Eysenck (1995) þar sem þátttakendur sem voru háir eða lágir á 

mælingu á kvíða einkennum voru beðnir um að taka eftir myndum af andlitum sem tjáði ýmist 

reiði eða gleði. Niðurstöðurnar voru þær að þeir sem voru kvíðnir voru lengur að taka eftir 

andlitum sem tjáðu gleði ef þau komu rétt á eftir andlitum sem tjáðu reiði. Það bendir til að þeir 

eigi erfiðara með að draga athyglina frá ógnandi áreiti. Rannsóknir hafa leitt í ljós að aukin 



 17 

athygli að ógn hjá kvíðnum er háð styrkleika áreitisins og lengd á birtingu áreitisins (Bar-Haim 

o.fl; Koster o.fl., 2006). Koster og félagar (2005) rannsökuðu athyglisskekkju hjá fólki sem var 

hátt eða lágt á mælingu á kvíða einkennum og notuðu til þess sjónleitarverkefni þar sem myndir 

voru ýmist mjög ógnandi eða miðlungs ógnandi og birtust í 100 ms, 500 ms og 1250 ms. 

Niðurstöður voru þær að aukin athygli, þar sem ógnandi áreiti fangaði athyglina hratt, virtist 

aðeins eiga sér stað þegar áreitið var mjög ógnvekjandi og sýnilegt í 100 ms eða skemur. 

Athyglisforðun átti sér hins vegar stað þegar ógnandi áreiti var sýnilegt í langan tíma, eða 1250 

ms (Koster, Verschuere, Crombez og Van Damme, 2005). Nyffeler og félagar (2005) mældu 

augnhreyfingar hjá þátttakendum með köngulóarfælni á meðan það tók þátt í sjónleitarverkefni 

með köngulóaráreitum. Það kom í ljós að þátttakendur með fælni fyrir köngulóm sýndu hraðar 

augnhreyfingar í upphafi í átt að köngulóaráreit (þ.e. auðvelduð athygli) en hreyfðu augun síðan 

snögglega í burtu (þ.e. athyglisforðun). 

Af þessu má sjá að athyglisskekkja virðist ekki vera bundin ákveðnu úrvinnslustigi 

upplýsinga þar sem margar rannsóknir hafa leitt í ljós athyglisskekkju við mismunandi 

birtingartíma áreita (þ.e. við 17 ms, 50 ms, 100 ms og 500 ms; Bar-Haim o.fl., 2007; Koster o.fl., 

2006). Athugað hefur verið hvort athyglisskekkja sé bundin við sjálfvirk ferli eða viljastýrð ferli 

í upplýsinga-úrvinnslu. Sjálfvirk ferli fela í sér úrvinnslu sem er tiltölulega áreynslulaus, hafa 

ekkert inntak (þ.e. hugsanir) og er ómeðvituð en viljastýrð ferli krefjast aftur á móti áreynslu, 

hafa takmarkað inntak og eru háð meðvitaðri stjórn (Cisler og Koster, 2010). Hingað til hafa 

niðurstöður sýnt fram á að athyglisskekkja sé til staðar í bæði sjálfvirkum og viljastýrðum ferlum 

(Cisler og Koster, 2010). Til dæmis gerðu Bradley, Mogg, Miller og White (1995) rannsókn á 

sjúklingum með almenna kvíðaröskun, þar sem þátttakendur áttu að nefna lit orða sem birtust í 

mjög stuttan tíma, voru ýmist tengd kvíða, þunglyndi eða hlutlaus og með hulu eða án hulu 

(e.masked or unmasked). Þátttakendur tóku síðan þátt í hugrænni atferlismeðferð. Síðan var 

færni þátttakenda, fyrir og eftir meðferð í að taka eftir lit orðanna í stað innihalds orðanna, borin 

saman. Það kom í ljós að þátttakendur með almenna kvíðaröskun áttu mun erfiðara með að taka 

eftir lit orðanna bæði með hulu heldur en samanburðarhópur. Það bendir til þess að þátttakendur 

með almenna kvíðaröskun höfðu athyglisskekkju fyrir ógnandi orðunum á ómeðvituðu stigi eða í 

sjálfvirku ferli, þar sem hulan kemur í veg fyrir að viljastýrð ferli geta unnið með markáreitið 

(þ.e. lit orðanna) og þátttakendur þurfa því að nota sjálfvirk ferli við úrvinnslu þess (Bradley, 

Mogg, Miller og White, 1995). Í rannsókn Koster og félaga (2006) á fólki með og án kvíða, 
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sýndu þátttakendur tilhneigingu til athyglisskekkju gagnvart ógnandi myndum sem birtust í allt 

að 500 ms. Það gefur vísbendingu um að athyglisskekkja sé einnig til staðar í meðvitaðri 

úrvinnslu eða viljastýrðri vinnslu upplýsinga.  

Cisler og Koster (2010) tilgreina eftirfarandi þrjú ferli sem hugsanlega eiga þátt í 

athyglisskekkju: athyglisstjórn (e. attentional control), tilfinningastjórn (e. emotional control) og 

starfssemi tiltekinna heilastöðva. Athyglisstjórn vísar til mismunandi færni fólks í að stýra 

athyglinni og getur verið túlkuð sem hugarstýrð (e. top-down) stýrifærni sem dregur úr truflunum 

gagnastýrðra ferla (e. bottom-up) eins og tilfinningar. Hugarstýrð stýrifærni hefur þann tilgang að 

auðvelda einbeitingu og draga úr áhrifum truflandi áreita með því að beina athyglinni að 

ákveðnum áreitum umfram önnur(Sarter, Givens og Bruno, 2001). Gross (1998a) skilgreinir 

tilfinningastjórn sem áhrif fólks á eigin tilfinningar, innihaldi þeirra, hvenær fólk hefur þær og 

hvernig það upplifir og tjáir þessar tilfinningar. Hún getur verið ósjálfráð eða sjálfráð og 

meðvituð eða ómeðvituð (Gross, 1998a).  

Cisler og Koster (2010) greina frá rannsóknum á tengslum þessara þriggja ferla við 

athyglisskekkju og kvíða. Sumar niðurstöður rannsókna hafa gefið vísbendingu um það að bæði 

athyglisstjórn og tilfinningastjórn sé ekki eins góð hjá einstaklingum sem eru næmir fyrir kvíða 

(Derryberry og Reed, 2002; Gross 1998a). Niðurstöður margra rannsókna benda til að 

möndlungurinn (e. amygdala), svæði í heilanum staðsett í gagnaugablaðinu (e. temporal lobe), sé 

mikilvægt í úrvinnslu á upplýsingum tengdum ótta og tjáningu á ótta tengdri hegðun (Cisler og 

Koster, 2010). Möndlungurinn virðist leika mikilvægt hlutverk í ósjálfráðri athyglisbeitingu 

tengdri ógnvekjandi áreitum (Anderson og Phelps, 2001). Hins vegar hefur það komið í ljós að 

starfsemin í framheilaberki (e. prefrontal cortex) sé mikilvægari en möndlungurinn í tengslum 

við athyglisskekkju (Cisler og Koster, 2010). Framheilabörkurinn sér meðal annars um að stilla 

og stýra tilfinninga- og randkerfi (e. limbic system) heilans (Miller og Cohen, 2001). Í rannsókn 

Bishop, Duncan, Brett og Lawrence (2004) þar sem þátttakendur áttu að hunsa ógnvekjandi 

andlit kom í ljós að virkni í framheilaberki hafði neikvæð tengsl við kvíða. Í rannsókn Bishop 

(2008) á fólki sem var hátt á lyndiskvíða (e. trait anxiety) hafði aukin virkni í framheilaverki 

tengsl við lyndiskvíða.  

Tekið saman, benda rannsóknir til þess að framheilabörkurinn og möndlungurinn séu 

mikilvæg ferli í tengslum við athyglisskekkju þar sem þau hafa áhrif á stýringu athyglinnar.  
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Kenningar um athyglisskekkju 

Það eru nokkrar kenningar sem útskýra tengslin á milli athyglisskekkju og kvíða. Þessar 

kenningar fela í sér ólíkar skýringar á því hvort athyglisskekkja orsaki kvíða eða öfugt og hvort 

athyglisskekkja sé næmisþáttur (e. vulnerability factor) eða viðhaldandi þáttur í þróun á kvíða og 

ótta. Bockstaele o.fl. (2013) fara í gegnum þessar kenningar í yfirlitsgrein sinni um 

athyglisskekkju í kvíða. Þeir byrja á að fjalla um kenningu Beck og Clark (1997) á kvíða, en hún 

felur í sér þrjú úrvinnslustig upplýsinga, þar sem í upphafi er unnið úr áreiti og lagt mat á það. Ef 

áreiti er metið ógnandi er ógnunarkerfið (e. threat system) virkjað sem hefur mikil áhrif á 

upplýsinga-úrvinnslu og veldur því að athyglin beinist stundum sérstaklega að ógn. Að lokum, ef 

virkni ógnunarkerfisins verður mjög mikil kemur það í veg fyrir hugræn ferli sem gætu komið af 

stað endurmati á aðstæðum og því eykst kvíðinn. Bockstaele o.fl. (2013) telja eina mögulega 

túlkun á kenningu Beck og Clark gefa til kynna að athyglisskekkja orsaki kvíða, sem er sú að 

ógnunarkerfið valdi hugsana skekkju sem leiðir síðan af sér kvíða.  

Kenning Williams o.fl. (1998) um upplýsinga-úrvinnslu gerir ráð fyrir að fyrsta 

úrvinnslustig feli í sér flókið ákvörðunarferli þar sem metið er hvort áreiti sé ógnvekjandi eða 

ekki. Ef viðkomandi upplifir stundarkvíða (e. state anxiety) þá er líklegra að áreitið sé metið 

ógnvekjandi. Samkvæmt Williams o.fl. er kvíði einnig stöðugt persónuleikaeinkenni sem má 

kalla lyndiskvíða (e. trait anxiety) sem er breytilegur á milli fólks. Þeir sem hafa ríkari 

tilhneigingu til lyndiskvíða eru líklegri til að beina athygli sinni að ógnandi áreiti. Í ógnandi 

aðstæðum sem vekja upp kvíða munu þeir sem eru háir á lyndiskvíða beina athygli sinni enn 

meir að ógnandi áreitum. Sú tilhneiging eykur líkurnar á þróun alvarlegri tilfinningavanda í 

kjölfari áreita sem valda minniháttar tilfinningatruflunum alla jafnan. Þar af leiðandi er 

athyglisskekkja næmisþáttur fyrir kvíða samkvæmt kenningu Williams o.fl. (1998). 

Athyglisskekkja er einnig viðhaldandi þáttur í kvíða þar sem tilhneigingin til að beina athyglinni 

að ógnun er talin viðhalda kvíðanum og seinka því að hann hjaðni (Williams, o.fl., 1998). 

Í hugrænu kenningu Eysencks (1997) er athyglisskekkja einnig talin vera næmis- og 

viðhaldandi þáttur í kvíða. Kjarninn í kenningu Eysencks er hins vegar ofurárvekni (e. 

hypervigilance). Í ofurárvekni beinist athygli frekar að ógnandi áreitum eins og í athyglisskekkju, 

þar að auki er viðkomandi oft í skönnun á umhverfinu með góða yfirsýn en ef viðkomandi sér 

ógn þrengist athyglin. Þeim sem eru ofurárveknir eru líklegri til að taka eftir ógnandi áreitum, 
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upplifa meiri ógn í umhverfinu, sem veldur því að þeir eru líklegri til að þróa með sér 

kvíðaröskun (Eysenck, 1992,1997).  

Samkvæmt kenningu Mogg og Bradley (1998) felur athyglisskekkja í sér tvö ferli, þ.e. 

ferli sem metur hvort áreiti sé ógnandi og ferli sem sér til þess að athygli beinist fyrst og fremst 

að ógnandi áreiti. Þessari kenningu svipar því til kenningar Williams o.fl. (1998) um upplýsinga-

úrvinnslu í kvíða. Það sama gildir í kenning Mogg og Bradley að ef einstaklingur hefur ríka 

tilhneigingu til kvíða er hann líklegri til að meta áreiti sem ógnandi og beina athygli sinni að því 

heldur en sá sem hefur ekki slíka tilhneigingu. Hins vegar er athyglisskekkja aðeins talin vera 

viðhaldandi þáttur en ekki næmisþáttur í kvíða samkvæmt þessari kenningu (Mogg og Bradley, 

1998). 

Bar-Haim o.fl. (2007) settu fram líkan sem sameinar kenningar Williams o.fl. (1998) og 

Mogg og Bradley (1998). Líkanið felur í sér fjögur kerfi: fyrsta kerfið er á forathugunarstigi (e. 

preattentive) og metur hvort áreiti sé ógnandi, ef það er ógnandi fer úthlutunarkerfi (e. allocation 

system) í gang sem virkjar lífeðlisleg viðbrögð (viðvörun), stöðvar núverandi virkni athyglinnar 

og beinir athygli að ógnandi áreiti. Því næst fer annað kerfi í gang sem metur hvort áreitið sé 

þekkt miðað við fyrri reynslu, samhengið sem það er í og hvaða bjargráð (e. coping mechanism) 

er hægt að velja. Að lokum er meðvitað mat á áreitinu og hversu ógnandi það er. Ef það er 

ógnandi fer af stað markmiðakerfi (e. goal engagement system) sem hefur það að markmiði að 

draga úr kvíða. Samkvæmt þessu líkani verður athyglisskekkja vegna ofvirkni í úthlutunar 

kerfinu sem veldur því að kerfið virkjar athyglina jafnvel í tengslum við áreiti sem ekki eru talin 

vera mjög ógnandi. Bar-Haim o.fl. (2007) telja þessa skekkju í úthlutunarkerfinu hugsanlega 

orsaka kvíða einkenni eða kvíðaröskun. Athyglisskekkja er því talin orsaka kvíða samkvæmt 

Bar-Haim o.fl. (2007) ásamt því að vera næmisþáttur fyrir kvíða.  

Af þessu má sjá að það eru ólíkar kenningar um tengslin á milli athyglisskekkju og kvíða, 

þ.e. hvort athyglisskekkja orsaki kvíða og/eða sé næmis- og viðhaldandi þáttur. Þótt 

kenningarnar séu ólíkar er einnig margt sem er líkt með þeim. Í öllum kenningunum nema 

kenningu Eysencks er gert ráð fyrir mismunandi úrvinnslustigum upplýsinga, þar sem áreiti er 

metið og athyglin virkjuð í kjölfari og beiting athyglinnar er háð því hvort áreitið sé metið 

ógnvekjandi. Í flestum kenningunum er skekkja í mati á áreitinu þar sem ógn er ofmetin. Að 

lokum má sjá að beiting athyglinnar er mikilvægur þáttur í þróun kvíða í öllum kenningunum.  
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Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna hvort tengsl séu á milli athyglisskekkju 

og kvíða og ótta og hvernig þeim tengslum sé háttað. Til þess að gera það hafa verið notaðar 

ólíkar aðferðir til þess að mæla athyglisskekkju. Algengustu aðferðirnar eru Stroop verkefnið 

með tilfinningaorðum (e. Emotional Stroop Task), punktakönnunar-verkefnið (e. Dot Probe 

task), vísbendisverkefnið (e. Emotional Spatial Cueing Paradigm), sjónleitarverkefni (e.Visual 

Search Task) og aðferð sem kallar fram truflun á athygli eða athyglisblikk-verkefnið (e. 

Attentional Blink Task) (Bockstaele, Verschuere, Tibboel, Houwer, Crombez og Koster, 2013). 

 

Algengar aðferðir til að mæla athyglisskekkju 

Stroop verkefnið eða Emotional Stroop Task hefur verið notað lengi í rannsóknum til að kanna 

athyglisferli (Williams, Mathews og MacLeod, 1996). Í Stroop verkefninu eru birt orð sem eru í 

mismunandi litum en innihald orðanna hefur mismunandi merkingu, til dæmis geta þau verið 

hlutlaus eða tilfinningahlaðin. Þátttakendur eiga að svara eins hratt og þeir geta hver litur orðsins 

er en hunsa merkingu þess sem myndi fást með því að lesa orðið. Það er talið vísbending um 

athyglisskekkju ef viðbragðstími er lengri við að nefna lit orða, líklega vegna þess að fólki 

gengur erfiðlega að hunsa merkinguna, það er, því gengur verr að stjórna því sjálfvirka ferli að 

lesa þau. Þannig getur það verið merki um athyglisskekkju í átt að ógn ef viðbragðstími er lengri 

fyrir ógnandi orð eða svörun er ónákvæmari við slíkum orðum í samanburði við önnur orð í 

prófinu, til dæmis hlutlaus. Þá er talið að athygli þátttakanda beinist frekar að ógnuninni á 

kostnað lits orðsins (Bockstaele o.fl., 2013). McNally, Kaspi, Bradley og Zeitlin (1990) báru 

saman viðbragðstíma á orðum tengd við áföll, orðum tengd við áráttu- og þráhyggjuröskun, 

jákvæðum orð og hlutlausum orðum. Þátttakendur voru fyrrum hermenn sem voru með 

áfallastreituröskun (e. Post Traumatic Stress Disorder/PTSD) eða ekki. Niðurstöðurnar voru þær 

að þátttakendur með áfallastreituröskun höfðu lengri viðbragðstíma við orð tengd við áföll 

samanborið við jákvæð orð, orðum tengd við áfalla- og þráhyggjuröskun og hlutlaus orð. 

Þátttakendur með áfallastreituröskun höfðu einnig lengri viðbragðstíma gagnvart orðum tengd 

við áföll heldur en þátttakendur sem höfðu ekki áfallastreituröskun.  

Punkta-könnunarverkefnið eða Dot Probe Task var hannað af MacLeod, Mathews og 

Tata (1986) byggt á þeim niðurstöður að fólk er fljótara að bregðast við vísbendi þegar það birtist 

innan svæði athyglinnar heldur en fyrir utan hana. Í verkefninu birtast tvö áreiti, eitt ógnandi og 

eitt hlutlaust, þau birtast á sama tíma en á mismunandi stað á tölvuskjá. Þau birtast í stuttan tíma 
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og hverfa þegar markáreiti kemur í staðinn fyrir annað hvort áreitið. Þátttakendur eiga að svara 

eins fljótt og þeir geta og gefa til kynna staðsetningu markáreitisins. Það er talið vísbending um 

athyglisskekkju ef það er styttri viðbragðstími þegar markáreitið birtist á sama stað og ógnandi 

áreitið heldur en þegar það birtist hjá áreitinu sem er ekki ógnandi því athyglinni hefur þá frekar 

verið beint að ógninni og því er viðbragðstíminn styttri (Bockstaele o.fl., 2013). Bradley, Mogg, 

White, Groom og de Bono (1999) komust að því að þátttakendur með almenna kvíðaröskun (e. 

Generalized Anxiety Disorder/GAD) höfðu styttri viðbragðstíma við markáreiti sem birtist í 

staðinn fyrir ógnandi andlit samanborið við þegar þau birtust eftir hlutlaus andlit.  

Vísbendis-verkefnið eða Emotional Spatial Cueing Paradigm hefur verið mikilvæg aðferð 

í að rannsaka sjónræna athygli síðustu tvo áratugi (Posner, 1980). Í því er birt eitt áreiti sem er 

annað hvort ógnandi eða ekki, á tveimur mögulegum stöðum á tölvuskjá. Eftir stutta stund birtist 

markáreitið annað hvort þar sem áreitið birtist áður eða á hinum staðnum. Þátttakendur eiga að 

svara eins fljótt og þeir geta og gefa til kynna staðsetningu áreitisins. Síðan er reiknaður stuðull 

með því að draga viðbragðstíma þátttakenda þegar þeir ná réttri staðsetningu frá viðbragðstíma 

þegar þeir ná ekki réttri staðsetningu. Að lokum er talið vera vísbending um athyglisskekkja ef 

að viðbragðstími við rétta staðsetningu er hraðari við ógnandi áreiti heldur en áreiti sem er ekki 

ógnandi (Bockstaele o.fl., 2013; Cisler og Koster, 2010). Fox, Russo, Bowles og Dutton (2001) 

gerðu rannsókn með þessari aðferð og könnuðu viðbragðstíma hjá fólki sem var kvíðið í 

samanburði við viðbragðstíma hjá fólki sem þjáðist ekki af kvíða. Niðurstöðurnar voru þær að 

þegar markáreiti birtist eftir ógnandi vísbendi og á öðrum stað var viðbragðstími hjá kvíðnum 

lengri heldur en hjá þeim sem voru ekki kvíðnir.  

Sjónleitarverkefnið eða Visual Search Task er mikilvægt tæki í rannsóknum á sjónrænni 

athygli og rýmisathygli (Trick og Enns, 1998). Í því eru þátttakendur beðnir um að taka eftir 

markáreiti sem er umkringt af truflandi áreiti. Markáreitið gæti verið ógnandi og truflandi áreitin 

hlutlaus eða öfugt, það er, markáreitið hlutlaust og truflandi áreitin ógnandi. Það er talið 

vísbending um athyglisskekkju ef svartími er styttri þegar markáreitisorð er ógnandi samanborið 

við þegar það er hlutlaust (Bockstaele o.fl., 2013; Cisler og Koster, 2010). Í rannsókn Rinck, 

Reinecke, Ellwart, Heuer og Becker (2005) með sjónleitarverkefni bentu niðurstöður til þess að 

fólk sem var hrætt við köngulær hefði athyglisskekkju gagnvart áreitum með könguló en ekki 

bjöllu og fiðrildi og þessi skekkja sást ekki hjá samanburðarhópi sem var ekki kvíðinn. 
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Athyglisblikks-verkefnið hefur verið notað í rannsóknum á sjónrænni athygli og það má 

einnig líta á það sem mælitæki á athyglisúrvinnslu í tíma (e. temporal attention). Í verkefninu er 

þátttakendum sýnd hröð röð af truflandi myndum. Í röðinni birtast tvö markáreiti T1 og T2 og 

eftir hverja tilraun sem samanstendur af ákveðnum fjölda af myndum eru þátttakendur beðnir um 

að gefa til kynna hvaða mynd var T1 og T2. Þátttakendur eiga vanalega auðvelt með að bera 

kennsl á T1 en eftir því sem tíminn á milli T1 og T2 er styttri er erfiðara að bera kennsl á T2 

(Bockstaele o.fl., 2013). Athyglisskekkjan er talin vera skýringin á bakvið það, þ.e. að athyglin 

beinist að T1 og er því ekki tilbúin til að nema T2 þegar það birtist fljótt á eftir T1. Það er til 

önnur gerð af þessu verkefni sem heitir tilfinningablikks-verkefnið (e. Attentional Emotional 

blink task) þar sem þrjár aðferðir eru notaðar. Sú fyrsta felur í sér að áreiti T2 er ógnandi sem 

veldur því að einstaklingur á auðveldara með að bera kennsl á T2 . Önnur aðferðin felur í sér að 

hafa T1 ógnandi og T2 hlutlaust en þá ætti að vera ennþá erfiðara að bera kennsl á T2. 

Þátttakendur eru taldir eiga erfitt með að draga athyglina sína frá ógnandi áreiti T1 og þess vegna 

ætti svokallað athyglisblikk að aukast meira eftir að sjá T1 sem ógnandi heldur en T1 sem 

hlutlaust. Sú þriðja felur í sér eitt markáreiti sem er fylgt af hlutlausum eða ógnandi truflandi 

áreiti. Niðurstöður rannsókna benda til að ógnandi truflandi áreiti hafa aðeins áhrif á svörun 

þegar það er stuttur tími milli áreita en þetta er kallað tilfinninga-bundin blindni (e. emotion-

induced blindness) (Most, Chun, Widders og Zald, 2005). Í rannsókn Trippe og félaga (2007) 

voru T1 hlutlausar myndir og T2 ýmist hlutlausar, neikvæðar, jákvæðar eða ógnandi köngulóar 

myndir. Þátttakendur voru ýmist með köngulóarfælni eða ekki og þeir sem voru með 

köngulóarfælni tóku oftar eftir T2 þegar það var ógnandi mynd heldur en þátttakendur sem höfðu 

ekki köngulóarfælni.  

Í nýlegri rannsókn könnuðu Sigurjónsdóttir, Sigurðardóttir, Björnsson og Kristjánsson 

(2015) næmni nokkurra mælitækja í að mæla athyglisskekkju. Nánar tiltekið báru þau saman 

næmni punktakönnunar-verkefnisins og vísendisverkefnisins við fyrir utan og stakur (e. 

irrelevant singleton) og athyglisblikks-verkefnið í að mæla athyglisskekkju þátttakenda. 

Athyglisskekkjan var mæld með því að kanna mun á nákvæmni í svörun þátttakenda við ógnandi 

eða hlutlausum andlitstáningum á myndum. Niðurstöður þeirra voru þær að punktakönnunar-

verkefnið, vísbendisverkefnið og verkefnið fyrir utan og stakur sýndu litla eða enga næmni fyrir 

mun á nákvæmni í svari þátttakenda við hlutlausum eða ógnvekjandi andlitum. Á meðan 

athyglisblikk-verkefnið var mjög næmt á mun þátttakenda á nákvæmni í svörum. Þessi rannsókn 
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gaf til kynna mikilvægi þess að meta eiginleika mælitækja sem notuð eru til þess að mæla 

athyglisskekkju þar að auki gaf hún vísbendingu um að athyglisblikk-verkefnið væri góður 

kostur til að mæla athyglisskekkju (Sigurjónsdóttir, Sigurðardóttir, Björnsson og Kristjánsson, 

2015).  

 

Rannsóknir á athyglisskekkju 

Niðurstöður í allsherjargreiningu Bar-Haim o.fl. (2007) bentu til þess að athyglisskekkja væri 

meiri hjá einstaklingum með kvíða heldur en þeim sem hafa ekki kvíða og að sú niðurstaða væri 

tiltölulega áreiðanleg milli ólíkra mælinga og kvíðaraskana. Bockstaele o.fl. (2013) telja hins 

vegar að sú niðurstaða sé ekki endilega réttmæt. Þar sem val á rannsóknum í þessari 

allsherjargreiningu var skekkt vegna birtingarskekkju (e. publication bias), sem felur í sér þá 

tilhneigingu að rannsóknir sem sýna jákvæðar niðurstöður eru frekar birtar en ekki þær sem sýna 

neikvæðar niðurstöður. Þeir töldu skrifborðskúffu vandamálsið (e. file-drawer problem) einnig 

eiga við um allsherjargreininguna, sem er það að óútgefnar niðurstöður rannsókna eru ekki taldar 

með, þ.e. að fullt af rannsóknum sem sýna neikvæðar niðurstöður eru ekki birtar. Bockstaele o.fl. 

(2013) fara kerfisbundið í gegnum margar rannsóknir á athyglisskekkju og kanna hvort 

niðurstöður þeirra rannsókna sýna fram á tengsl milli athyglisskekkju og kvíða og hvers eðlis þau 

tengsl eru. Samkvæmt þeirri greiningu er stuðningur fyrir litlum til miðlungs tengslum milli 

athyglisskekkju og ótta og kvíða (Bockstaele o.fl., 2013). Hins vegar eru mjög misvísandi 

niðurstöður í rannsóknum á því hvort athyglisskekkja sé orsök kvíða, eða að kvíði orsaki 

athyglisskekkju. Sumar rannsóknir gefa til kynna að athyglisskekkja sé ekki orsök kvíða. Sem 

dæmi má nefna rannsóknir þar sem þátttakendur sýna athyglisskekkju en aðeins eftir að hafa 

farið í gegnum ótta skilyrðingu (t.d. Koster, Crombez, Van Damme, Verschuere og De Houwer, 

2004).  

Aðrar niðurstöður hafa gefið vísbendingu um að athyglisskekkja sé orsakaþáttur í kvíða 

og ótta og það eru til dæmis rannsóknir á athyglisþjálfun (e. attentional training) og þær fáu 

langtíma rannsóknir sem til eru á athyglisskekkju (Macleod, Rutherford, Campbell, Ebsworthy 

og Holer, 2002; Pérez-Edgar, Bar-Haim, McDermott, Chronis-Tuscano, Pine og Fox). MacLeod 

o.fl. (2002) voru á meðal þeirra fyrstu til að rannsaka áhrif athyglisþjálfunar. Í rannsókninni voru 

tveir hópar, einn hópurinn var þjálfaður til að taka eftir neikvæðum orðum og annar hópurinn var 

þjálfaður til að forðast neikvæð orð. Því næst var lagt verkefni fyrir báða hópana sem fólst í 
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stressandi orðarugli. Niðurstöðurnar voru þær að þátttakendur sem voru þjálfaðir til að forðast 

neikvæðu orðin tjáðu minni kvíða og tilfinningar um þunglyndi heldur en hópurinn sem var 

þjálfaður til að taka eftir neikvæðu orðunum. Það bendir til þess að breytingar í athyglisskekkju 

hefur áhrif á tilhneigingu þátttakenda til að verða kvíðnir og daprir undir álagi. 

Langtímarannsóknir hafa sýnt tengsl á milli kvíða og athyglisskekkju hjá börnum og unglingum. 

Peréz-Edgar o.fl. (2010) mældu varfærni í hegðun (e. behavioral inhibition) hjá ungum börnum 

og síðar hlédrægni í samskiptum (e. social inhibition) og athyglisskekkju gagnvart andlitum sem 

tjá reiði. Varfærni í hegðun er skapgerðareiginleiki sem lýsir sér í áhyggjum og ótta gagnvart 

óþekktu eða nýju áreiti og er áhættuþáttur fyrir kvíðaröskun. Þeir fundu út að varfærni í hegðun 

og hlédrægni í samskiptum var stjórnað af athyglisskekkju gagnvart ótta sem bendir til þess að 

athyglisskekkja sé næmisþáttur fyrir kvíðaröskunum.  

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að fólk sem er hátt á lyndiskvíða (e. trait anxiety) 

sýni meiri athygli gagnvart ógn heldur en þeir sem hafa lágt á því (Mogg og Bradley, 1998; 

Williams, Watts, MacLeod og Mathews, 1997). Til dæmis rannsökuðu Koster, Crombez, 

Vershuere, Van Damme og Wiersema (2006a) athyglisskekkju hjá þátttakendum sem voru lágir 

og háir á lyndiskvíða. Niðurstöður voru þær að þeir sem voru háir á lyndiskvíða beindu 

athyglinni hraðar og auðveldlega að ógnandi myndum og áttu erfiðara með að beina athyglinni 

eitthvað annað. Fræðimenn hafa sett fram tilgátur um þátt athyglisskekkju í lyndiskvíða í kjölfari 

rannsókna sem hafa fundið tengsl á milli athyglisskekkju og lyndiskvíða. Í stað þess að tengja 

athyglisskekkju við sérstakar kvíðaraskanir felur tilgátan í sér að lyndiskvíði af háu stigi felur í 

sér athyglisskekkju (Cisler og Koster, 2010). Þessi tilgáta var í samræmi við niðurstöður 

rannsókna sem hafa sýnt að athyglisskekkju sé að finna í öllum kvíðarasköskunum (Bar-Haim 

o.fl., 2007). Nánar tiltekið hafa fundist tengsl á milli athyglisskekkju og almennrar 

kvíðaröskunar, félagsfælni, sértækrar fælni, felmtursröskun og áráttu- og þráhyggjuröskun.  

Af þessu má sjá að ýmsar rannsóknir á tengslum athyglisskekkju og kvíða eru misvísandi 

og sumar hafa með sér takmarkanir. Engu að síður er talið óhætt að álykta það að sannarlega séu 

tengsl milli athyglisskekkju og kvíða. Þar að auki að þeim tengslum sé best lýst í báðar áttir, þ.e. 

athyglisskekkja getur viðhaldið og aukið kvíða, en kvíði viðheldur einnig og eykur 

athyglisskekkju (Bockstaele o.fl., 2013; Cisler og Koster, 2010). 
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Athyglisskekkja og áráttu- og þráhyggjuröskun 

Í kjölfar þess að niðurstöður rannsókna sýna fram á tengsl milli athyglisskekkju og kvíða hafa 

einnig verið settar fram kenningar um að árátta- og þráhyggjuröskun hafi tengsl við 

athyglisskekkju (Foa og McNally, 1986). Það gildir það sama um áráttu- og þráhyggjuröskun og 

aðrar kvíðaraskanir að athyglin beinist frekar að ógnandi áreitum vegna skekkju í að stýra 

athyglinni eða vegna þess að athyglin viðhelst á ógnandi áreitinu. Niðurstöður úr rannsóknum á 

athygliskekkju í áráttu- og þráhyggjuröskun eru hins vegar mjög misvísandi. Margar rannsóknir 

benda til að athyglisskekkja sé til staðar en aðrar gera það ekki (sjá t.d. yfirlit í Morein-Zamir, 

Papmeyer, Durieux, Fineberg, Sahakian og Robbins, 2013). Foa og McNally (1986) voru ein af 

þeim sem fundu vísbendingu um athyglisskekkju. Rannsókn þeirra fólst í því að þátttakendur 

tóku þátt í tvíþættri hlustun (e. dichotic listening task) þar sem þeir fengu að heyra tvær ólíkar 

sögur í sitthvoru eyranu en á sama tíma áttu þeir að taka eftir markáreitisorðum í sögunum. 

Niðurstöður voru þær að þátttakendur með áráttu- og þráhyggjuröskun voru betri í að taka eftir 

hættuvekjandi áreitum heldur en hlutlausum orðum. Þessar niðurstöður voru þær sömu þótt 

þátttakendur með áráttu- og þráhyggjuröskun höfðu farið í gegnum berskjöldunar- (e. exposure) 

og viðbragðshömlunar (e. response prevention) meðferð. Í rannsókn Olantuji, Ciesielski og Zald 

(2012) gáfu niðurstöður til kynna athyglisskekkju hjá þátttakendum með áráttu- og 

þráhyggjuröskun og þær gáfu einnig vísbendingar um ferlin á bakvið athyglisskekkju. Í rannsókn 

þeirra notuðu þeir athyglisblikk-verkefnið og bættu við erótískum myndum. Niðurstöður voru 

þær að munur var á svörun þátttakenda með áráttu- og þráhyggjuröskun og samanburðarhóps 

gagnvart erótískum myndum. Það átti hinsvegar aðeins við þegar truflandi mynd var 800 ms fyrir 

markáreiti en ekki þegar hún birtist 200 ms fyrir markáreiti. Niðurstöður bentu því til þess að 

athyglisskekkja væri til staðar hjá þátttakendum með áráttu- og þráhyggjuröskun og samkvæmt 

rannsakendum virðast vera viljastýrð ferli í upplýsinga-úrvinnslu sem liggja þar að baki, þar sem 

athyglisskekkjan kom aðeins fram þegar truflandi mynd var 800 ms á undan markáreiti sem 

gefur til kynna að hún sé vegna erfiðleika að draga athygli frá truflandi áreiti. Svipaðar 

niðurstöður hafa komið fram í mörgum rannsóknum sem styðjast við athyglisblikks-verkefnið, 

það er að nákvæmni í svörun við T2 minnkar þegar bilið á milli T1 og T2 er lengra (á milli 200 

til 600 ms) heldur en styttra (200 ms eða minna)(Dux og Marois, 2009). Þar sem þessi áhrif hafa 

ítrekað komið fram í rannsóknum hafa þau verið kölluð sparleg töf (e. lag 1 sparing)(Dux og 

Marois, 2009).  
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Stroop verkefnið með tilfinningaorðum hefur verið notað í ýmsum rannsóknum og 

niðurstöður þeirra benda til þess að athyglisskekkja sé hjá sjúklingum með áráttu- og 

þráhyggjuröskun (t.d. Foa, Ilai, McCarthy, Shoyer, og Murdock, 1993; Morein-Zamir, 

Papmeyer, Durieux o.fl., 2013) en aðrar rannsóknir hafa endurtekið þær rannsóknir án árangurs 

(t.d. McNally, Riemann, Louro, Lukach, og Kim, 1992). Það sama gildir um rannsóknir þar sem 

punktakönnunar-verkefnið og vísbendisverkefnið hefur verið notað, þar hafa niðurstöður bæði 

sýnt fram á vísbendingu um athyglisskekkju hjá þátttakendum með áráttu- og þráhyggjuröskun 

(Tata, Leibowitz, Prunty, Cameron og Pickering, 1996) og ekki sýnt fram á það (Moritz og 

Muhlenen, 2008). 

Þótt niðurstöður rannsókna hafa verið misvísandi á tengslum athyglisskekkju við áráttu- 

og þráhyggjuröskun hafa rannsakendur haldið áfram að kanna þessi tengsl. Armstrong, Olatunji, 

Sarawgi og Simmons (2010) lögðu til dæmis til að niðurstöður rannsókna hafa verið misvísandi 

vegna þess að þær hafa ekki tekið tillit til þess að áráttu- og þráhyggjuröskun má skipta upp í 

mismunandi einkennavíddir eftir því hvaða tegund einkenna er mest áberandi hjá fólki (Ball, 

Baer og Otto, 1996). Þar að auki eru hugsanlega mismunandi orsakaþættir sem liggja að baki 

slíkra vídda (Olatunji, Sarawgi og Simmons, 2010). Þeir benda á að niðurstöður flestra 

rannsókna sem hafa sýnt vísbendingu um athyglisskekkju í áráttu- og þráhyggjuröskun taka tillit 

til þess að ógnvekjandi áreiti parast saman við undirgerð áráttu- og þráhyggjuröskunar. Þeir 

ganga enn lengra í rannsókn sinni og leggja fram þá tilgátu að í ótta við smit og mengun sé 

athyglisskekkja aðeins bundin við viðbjóð (Armstrong o.fl., 2010). Þeir rannsaka það með því að 

bera saman fólk sem er hátt og lágt á ótta við smit og mengun og athuga hvort athygli 

þátttakenda sem eru háir á ótta við smit og mengun beinist frekar að andlitum sem gefa til kynna 

viðbjóð heldur en andlitum sem gefa til kynna ótta eða gleði. Niðurstaðan var sú að það var 

sannarlega aukin athygli að óttatengdum andlitum hjá báðum hópum og þátttakendur áttu erfitt 

með að draga athyglina frá óttatengdum andlitum. Þessi skekkja átti aðeins við um þá sem voru 

háir á ótta við smit og mengun í tengslum við andlitin sem gáfu til kynna viðbjóð (Armstrong 

o.fl., 2010).  

Aðrir hafa bent á að niðurstöður séu misvísandi vegna þess að ýmsar gerðir af áráttu fela 

ekki í sér ótta gagnvart ógn og því er markmiðið ekki að koma í veg fyrir skaða heldur snýst það 

um áráttu sem á að minnka spennu (Armstrong, Sarawgi og Olatunji, 2012; Summerfeldt og 

Endler, 1998). Í framhaldi leggja þeir til að ótti við smit og mengun sé þar undantekning þar sem 
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áráttukenndur þvottur snýr að því að fjarlægja ógn, þ.e. smitandi eða mengandi hluti og það gæti 

vakið upp aukna árvekni eða athygli. Þeir telja því athyglisskekkju gagnvart ógn geta leikið 

mikilvægt hlutverk í ótta við smit og mengun. Í kjölfarið rannsökuðu þeir þetta með því að bera 

saman augnhreyfingar þeirra sem eru háir og lágir í ótta við smit og mengun og notuðu myndir 

sem fólu í sér ógnandi mengun, almenna ógn, ánægju og myndir sem voru hlutlausar 

(Armstrong, Sarawgi og Olatunji, 2012). Þar að auki könnuðu þeir forðunar- og 

tilfinningaviðbrögð þátttakenda með sérstöku forðunarprófi (e. behavioral avoidance task) á 

almenningssalerni og athuguðu hvort tengsl væri á milli þeirra viðbragða og mælinga á 

augnhreyfingum. Niðurstöður voru þær að þeir sem voru háir á ótta við smit og mengun horfðu 

oftar á myndir sem gáfu til kynna ógnandi mengun heldur en þeir sem voru lágir. Hins vegar 

héldu þeir athyglinni ekki lengur að þeim myndum né forðuðust þær meira heldur en þeir sem 

voru lágir í ótta við smit og mengun. Það kom einnig í ljós að skekkja í athygli gagnvart 

myndum sem gáfu til kynna ógnandi mengun spáði fyrir um hegðun í forðunarprófinu. Það ýtir 

undir þá tilgátu að athyglisskekkja gagnvart mengun sem er ógnandi er ferli sem eykur forðunar 

hegðun og vanlíðan í daglegu lífi einstaklings með ótta við smit og mengun (Armstrong, Sarawgi 

og Olatunji, 2012).  

 

Hugsanastjórn 
 Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að hugsanastjórn sé mikilvægur þáttur í áráttu- og 

þráhyggjuröskun. Í áráttu- og þráhyggjuröskun er algengt að fólk bæli niður hugsanir sínar til 

þess að reyna að stjórna uppáþrengjandi hugsunum og koma þannig í veg fyrir slæmar 

afleiðingar sem hugsanirnar fela í sér (Freeston og Ladouceur, 1997; Purdon, 1999; Purdon, 

Rowa og Antony, 2007).  

 

Hugsanabæling 

Tilraunir til þess að bæla uppáþrengjandi hugsanir geta leitt til aukningar á þessum hugsunum og 

meiri vanlíðan (Clark, 2004; Wegner, Schneider, Carter og White, 1987) samkvæmt kenningu 

Wegners o.fl. (Wegner, 1994; Wegner og Erber, 1992; Wenzclaff og Wegner, 2000) um 

þversagnarkennd áhrif hugsanabælingar (e. ironic process theory). Samkvæmt kenningunni felur 

hugsanabæling í sér tvö ferli, viljastýrt ferli sem kallast framkvæmdaferli (e.operating process) 

og krefst athygli, einbeitingar og minnis til að beina athygli að annarri hugsun. Síðara ferlið er 
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sjálfvirkt og kallast leitarferli (e. monitoring process), hlutverk þess er að fylgjast með hvort 

hugsanabæling hafi tekist og láta framkvæmdaferlið vita ef hugsunin skítur aftur upp kollinum 

(Grisham og Williams, 2009). Ef mikið álag er á hugarstarfseminni, starfar framkvæmdaferlið 

ekki eins vel þar sem það er meðvitað en leitarferlið heldur áfram að starfa þar sem það er 

ómeðvitað. Það veldur því að tíðni uppáþrengjandi hugsanna eykst, því leitarferlið nemur sífellt 

hugsanir sem þarf að bæla á meðan framkvæmdaferlið nær ekki að draga athyglinni frá þessum 

uppáþrengjandi hugsunum (Wegner, 1994). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á kenningunni um þversagnarkennd áhrif 

hugsanabælingar og nokkrar hafa verið gerðar á sjúklingum með áráttu- og þráhyggjuröskun. 

Niðurstöður hafa verið mjög misvísandi þar sem sumar styðja kenninguna en aðrar ekki 

(Abramowitz, Tolin og Street, 2001; Janeck og Calamari, 1999; Purdon 2001; Ólafsson, 

Emmelkamp, Gunnarsdóttir, Snæbjörnsson, Ólason og Kristjánsson, 2013). Hins vegar hafa 

sumar þessar rannsóknir verið gagnrýndar fyrir það að taka ekki tillit til áhrifa hugræns álags á 

virkni og afköst viljastýrðra ferla og að vissir aðferðafræðilegir gallar séu á þeim verkefnum sem 

hafa verið notuð til að mæla hugsanabælingu (Abramowitz, Tolin og Street, 2001; Magee, 

Harden og Teachman, 2012). Í allsherjargreiningu Abramowitz, Tolin og Street (2001) kom í ljós 

að áhrif hugsanabælingar voru mismunandi eftir því hvaða verkefni var notað til þess að mæla 

tíðni hugsanna og hvaða hugsanir voru notaðar. Rannsakendur hafa því komið með tillögur að 

öðrum aðferðum sem gætu verið gagnlegri til að rannsaka þátt hugsanastjórnar í áráttu- og 

þráhyggjuröskun.  

 

Hugsanaskipti 

Þessi nýja aðferð felur í sér að skipta út hugsun fyrir aðra og kallast hugsanafrávísun (e. thought 

removal) (Clark, 2004). Þátttakandi er beðinn um að ímynda sér ákveðna hugsun, gefa til kynna 

þegar hún er skýr í huganum og hugsa um hana í stutta stund, því næst er hann annað hvort 

beðinn um að hætta að hugsa um hana (e. thought dismissal) eða að skipta henni út fyrir aðra 

hugsun (e. thought replacement). Hugsanafrávísun hefur ekki verið mikið rannsökuð hingað til. 

Fyrstir til að nota aðferðina voru Sutherland, Newman og Rachman (1982) sem báru saman 

hversu lengi það tók þátttakendur að hætta að hugsa um uppáþrengjandi hugsun miðað við 

hlutlausa hugsun í aðstæðum sem vöktu upp ánægjulegt eða dapurlegt tilfinninga ástand. 

Niðurstöðurnar voru þær að það tók lengri tíma fyrir þátttakendur að hætta að hugsa um 
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uppáþrengjandi hugsunina og þá sérstaklega í aðstæðum sem vekja upp depurð. Purdon, Gifford, 

McCabe og Antony (2011) báru saman þátttakendur með áráttu- og þráhyggjuröskun og 

þátttakendur með felmtursröskun á verkefni þar sem þeir áttu að skipta út annars vegar hugsun 

tengdri þráhyggju og hins vegar hugsun tengdri felmtursröskun fyrir hlutlausa hugsun. Það kom í 

ljós að enginn munur var á frávísunartíma hópanna. Hins vegar var tíðni hugsanna mun meiri hjá 

þátttakendum með áráttu- og þráhyggjuhugsun og þar að auki greindu þeir frá aukinni vanlíðan 

sem var líklega vegna aukinnar endurkomu hugsana.  

Nýlega framkvæmdu Ólafsson o.fl. (2014) tvær rannsóknir á hugsanastjórn með svipaðri 

aðferð. Í fyrri rannsókninni voru 61 háskólanemar beðnir um að skipta hugsun út fyrir aðra þar 

sem fyrri hugsunin var annað hvort hlutlaus, stöðluð uppáþrengjandi hugsun valin af 

rannsakendum eða persónulega uppáþrengjandi hugsun valin af hverjum þátttakanda en seinni 

hugsunin var í öllum tilfellum hlutlaus. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að það tók 

þátttakendur lengri tíma að skipta út persónulegri uppáþrengjandi hugsun heldur en hlutlausri 

hugsun. Þar að auki áttu þátttakendur erfiðara með að skipta út persónulegri uppáþrengjandi og 

staðlaðri uppáþrengjandi hugsun heldur en hlutlausri hugsun. Persónuleg og stöðluð 

uppáþrengjandi hugsunin komu einnig oftar upp eftir að skipt var um þær heldur en hlutlausa 

hugsun. Að lokum kom einnig í ljós að því að ef hugsun vakti upp mikil tilfinningaviðbrögð var 

erfiðara að skipta henni út fyrir aðra hugsun. Seinni rannsóknin var endurtekning á þeirri fyrri en 

hún var gerð í úrtaki af 40 háskólanemum sem voru annað hvort háir eða lágir á einkennum 

áráttu og þráhyggju. Niðurstöðurnar voru þær að þátttakendur í báðum hópum tóku lengri tíma í 

að skipta út uppáþrengjandi hugsun sem var persónuleg samanborið við það að skipta út 

hlutlausri hugsun fyrir aðra hlutlausa hugsun. Það sama átti við um staðlaða uppáþrengjandi 

hugsun. Þeir sem voru háir á einkennum áráttu og þráhyggju áttu almennt erfiðara með að skipta 

út hugsun fyrir aðra og uppáþrengjandi hugsun sem var persónuleg kom oftar upp í hugsa þeirra 

eftir að hafa skipt henni út fyrir aðra hugsun.  

Þessar niðurstöður benda til þess að eftir því sem hugsun vekur meiri neikvæð 

tilfinningaviðbrögð er erfiðara að skipta henni út fyrir aðra hugsun. Þar að auki virðist hún koma 

oftar upp í meðvitund eftir að reynt hefur verið að skipta henni út fyrir aðra hugsun. Það er í 

samræmi við hugrænar kenningar um hugsanastjórn í áráttu og þráhyggju þar sem mistúlkun á 

tilvist og innihaldi uppáþrengjandi hugsana veldur neikvæðum tilfinningaviðbrögðum sem leiðir 

síðan til tilrauna til að ná stjórn á hugsununum (Clark, 2004; Rachman, 2004; Salkovskis, 1998). 
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Tilgangur og tilgátur rannsóknarinnar 
Tilgangurinn með þessari rannsókn er í fyrsta lagi að rannsaka hvort athyglisskekkja sé til staðar 

í ótta við smiti og mengun, sem er eitt algengasta einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar. Þetta 

var gert með því að rannsaka háskólanema sem ýmist höfðu há eða lág stig á spurningalista sem 

mælir ótta við smit og mengun. Þátttakendur fóru í gegnum athyglisblikks-verkefnið með 

tilfinningatengdum myndum þar sem athyglisskekkja var mæld með því mæla hlutfall réttra og 

rangra svara þátttakenda í að bera kennsl á markáreiti T2 þegar það birtist eftir truflandi mynd T1 

sem var ýmist viðbjóðstengd, mengandi, almennt ógnandi eða hlutlaus. Það var einnig mælt 

hlutfall réttra og rangra svara þátttakenda í að bera kennsl á markáreiti T2 þegar það birtist eftir 

mismunandi tímalengdum (200, 500 og 800 ms) eftir truflandi mynd T1. Þar sem niðurstöður 

rannsókna á athyglisskekkju og áráttu- og þráhyggju hafa ekki verið skýrar hvað varðar 

mismunandi tímalengdir milli truflandi áreitis og markáreitis er ekki sett fram tilgáta um hlutfall 

réttra svara eftir mismunandi tímalengd. Í öðru lagi er tilgangur rannsóknarinnar að kanna hvort 

fólk sem er hátt á ótta við smit og mengun eigi erfiðara með að skipta viðbjóðstengdri hugsun út 

fyrir hlutlausa hugsun heldur en fólk sem er lágt á ótta við smit og mengun. Þeir sem eru háir á 

ótta við smit og mengun eru einnig taldir upplifa tíðari endurkomu viðbjóðstengdra hugsana 

þegar það á að skipta þeim út fyrir hlutlausa heldur en þeir sem eru lágir á ótta við smit og 

mengun.  

Tilgátur rannsóknarinnar eru tvær. Fyrri tilgátan er sú að þátttakendur sem eru háir á ótta 

við smit og mengun hafi meiri athyglisskekkju gagnvart viðbjóðstengdum og mengandi myndum 

heldur en þátttakendur sem eru lágir á ótta við smit og mengun. Þar að auki er hún sú að 

þátttakendur sem eru háir á ótta við smit og mengun hafi ekki meiri athyglisskekkju heldur en 

þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun, gagnvart myndum sem gefa til kynna almenna ógn 

og þeim sem eru hlutlausar. Seinni tilgátan er sú að þátttakendur sem eru háir á ótta við smit og 

mengun eigi erfiðara með að skipta út viðbjóðstengdri hugsun heldur en þeir sem eru lágir á ótta 

við smit og mengun og þeir upplifa hugsunina oftar eftir að hafa skipt henni út fyrir hina. Það er 

jafnframt ekki talið að munur sé á hópunum í að skipta slysatengdri og hlutlausari hugsun út fyrir 

hlutlausa hugsun. Einnig var gert ráð fyrir að þeir sem eru háir á ótta við smit og mengun sýni 

neikvæðari viðbrögð við viðbjóðstengdum hugsunum (t.d. sterkari neikvæð tilfinningaviðbrögð, 

meiri forðun) heldur en þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun. 
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Aðferð 

 
Þátttakendur  

Þátttakendur voru nemendur við Háskóla Íslands. Tölvupóstur var sendur á alla skráða nemendur 

við HÍ, þar sem rannsóknin var stuttlega kynnt og nemendum boðið að taka þátt í vefkönnun þar 

sem þeir svöruðu kvarða um ótta við mengun og smit (undirkvarði PI-WSUR, sjá nánar hér á 

eftir). Alls tóku 400 nemendur þátt í könnuninni. Í samræmi við fyrri rannsóknir (t.d. Armstrong 

og Sarawgi og Olatunji, 2010) var haft samband við nemendur sem höfðu lág (<6) og há (>13) 

skor á kvarðanum og þeim boðið að taka þátt í rannsókninni. Alls þáðu 26 nemendur boðið. Af 

þeim reyndust 13 hafa lág skor og 5 hafa há skor samkvæmt viðmiðum þegar kvarðanum var 

svarað í tilraunaaðstæðunum. Af þeim voru 17 konur (90%) og 1 karla (5%) og á aldrinum 20 til 

54 ára. Meðalaldur þátttakenda var 39,73 ár með staðalfrávik 6,34. Meðalaldur þátttakenda í háa 

hópnum var 24,80 ár með staðalfrávik 3,42 ár og 29,85 ár í lága hópnum með staðalfrávik 9,25 

ár. Í lok rannsóknar fengu þátttakendur 1.000 krónur fyrir þátttökuna.  

 

Tækjabúnaður 

Tilraunin fór fram á tilraunastofu sálfræðideildarinnar Háskóla Íslands í Odda. Athyglisblikks- 

verkefnið var keyrt í forritinu VisionShell PPC á 400-MHz G4 Apple tölvu á 75-Hz CRT skjá. 

Við úrvinnslu gagna var notað Excel og 22. útgáfu af SPSS forritinu. 

Hugsanastjórnunarverkefnið var keyrt í forritinu E-Prime í PC tölvu á 15” skjá.  

 

 

Áreiti 

Í athyglisblikksverkefninu voru alls 105 truflandi myndir sem voru í eftirfarandi undirflokkum: 

mengun (18) og viðbjóður (17), almennur ótti (35) og hlutlausar myndir (35) og 109 myndir af 

landslagi og fólki. Óttatengdar myndir voru t.d. af byssum, ofbeldi, stríði og náttúruhamförum, 

hlutlausar myndir voru af hlutum eins og ljósapera, klemma og klukka og rúmfræðileg mynstur. 

Mengandi og viðbjóðstengdar myndir voru t.d. óhreinar hendur, hrár kjúklingur, klósett með skít 

í og vaskur með ælu. 

Þær voru fengnar úr Alþjóðlega Tilfinninga myndasafni (e. International Affective 

Pictures System/IAPS) þar sem rannsakað hefur verið áhrif þeirra á tilfinningar fólks, meðal 
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annars örvun þeirra (róandi eða örvandi) og hvaða tilfinningu þær vekja (ánægjulegar eða 

óþægilegar) (Lang, Bradley, Wuthbert, 2008). Myndirnar voru valdar með hliðsjón af þeim 

upplýsingum (sjá Viðauka 1). Á Viðauka 1 má sjá númer IAPS mynda eftir flokkum og þar að 

auki má sjá meðaltals örvun (e. Valence Mean) og meðaltalsgildi fyrir upplifun tilfinninga (e. 

Arousal Mean) frá núll til 10. Þar sem lágt gildi í örvun er lítil örvun og hátt gildi mikil örvun, 

lágt gildi á upplifun tilfinninga er óþægileg tilfinning og hátt gildi ánægjuleg tilfinning.  

Þessar upplýsingar eru fengnar úr rannsókn Lang, Bradley og Cuthbert sem fengu 100 

þátttakendur, bæði karla og konur til að meta myndirnar í IAPS í sjálfsmatskvarða fyrir 

tilfinningar (e. Self- Assessment Manikin/SAM) hannaður af Lang (Lang, Bradley, Wuthbert, 

2008). Rannsakendur flokkuðu einnig myndirnar út frá sýndarréttmæti myndanna, út frá mati 

þriggja mastersnema í sálfræði og út frá flokkun á IAPS myndum í fyrri rannsóknum. Bætt var 

inn nokkrum myndum sem fundnar voru í gegnum leitarvefinn google, það voru fimm myndir í 

mengandi flokknum (almenningssalerni, hrár kjúklingur, óhreinar hendur, myglað brauð og 

maður að hnerra) og fjórar myndir í hlutlausa flokknum (rúmfræðileg mynstur).  

 Áreitin í athyglisblikk verkefninu voru röð af 20 myndum sem birtust í röð í hverri 

tilraun. Tilraunirnar voru alls 200 (2 x 100 umferðir). Myndirnar birtust í 100 ms á miðjum 

svörtum skjá og voru 1024 x 768 að stærð. Í hverri röð af myndum birtust tvö markáreiti, 

markáreiti 1 (T1) og markáreiti 2 (T2) . Þar sem T2 hafði gráan ferning í miðri myndinni með 

grænum punkti, sem var annað hvort hægra megin eða vinstra megin í ferningnum. T2 kom 

ýmist 200, 500 eða 800 ms eftir T1. Markáreiti T1 var viðbjóðstengd, mengandi, hlutlaus eða 

óttatengd mynd af handahófskenndu vali. Markáreiti T2 ásamt restinni af myndum í röðinni voru 

ávalt landslagsmyndir eða myndir af fólki. Þátttakendur voru beðnir um að ýta á 4 eða 6 á 

lyklaborðinu, 4 ef að græni punkturinn var vinstra megin í ferningnum og 6 ef hann var hægra 

megin í ferningnum.  
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Mælitæki 

 

Spurningalistar 

 

Bakgrunnsspurningar 

Stuttur spurningalisti um bakgrunn þátttakenda var búinn til af rannsakendum. Listinn innihélt 

fjórar spurningar. Spurt var um kyn, aldur, hvort þátttakandi væri skráður nemandi í Háskóla 

Íslands og hvort hann hafi einhverntímann verið greindur með athyglisbrest af fagaðila.  

 

Padua Inventory-WSUR (PI-WSUR; Burns, Keortge, Formea og Sternberger,1996) 

Notaður var 10 atriða undirkvarðinn þráhyggjuhugsanir um hreinlæti og þvottaáráttu á PI-WSUR 

sem er spurningalisti sem mælir helstu tegundir áráttu- og þráhyggjueinkenna. Þetta er 10 atriða 

mengunarkvarði sem er í íslenskri gerð. Í PI-WSUR listanum eru 39 atriði sem eru metin á fimm 

punkta kvarða (frá alls ekki til mjög mikið). Listinn var þýddur af Sigrúnu Drífu Jónssdóttir og 

Jakob Smára. Próffræðilegir eiginleikar kvarðans á íslensku eru góðir, þar sem alfa áreiðanleiki 

prófsins í heild er góður (0,89) og einnig undirkvarðanna (0,68-0,85) sem eru sambærilegar 

niðurstöður við erlendar rannsóknir (Burns, o.fl., 1996; Jónsdóttir og Smári, 2000). Kvarðinn var 

bæði notaður í vefkönnuninni og við prófun þátttakenda í tilraunaaðstæðum.  

 

 

 

 

Dimensional Obsessive Compulsive Scale (DOCS; Abramowitz, o.fl., 2010) 

DOCS er nýlegur spurningalisti sem metur alvarleika eftirfarandi fjögurra vídda áráttu- og 

þráhyggjueinkenna sem komið hafa fram í þáttagreiningarannsóknum á innihaldi slíkra einkenna 

(Abramowitz, o.fl., 2010): 1) einkenni sem tengjast smiti, mengun eða sýklum, 2) einkenni sem 

tengjast því að koma í veg fyrir slys, að skaða eða tengjast ábyrgð af einhverju tagi, 3) einkenni 

sem tengjast óásættanlegum og uppáþrengjandi hugsunum og 4) einkenni sem tengjast 

samhverfu, jöfnun eða að hafa hlutina akkúrat rétta. Listinn inniheldur alls 20 atriði eða fimm 

atriði fyrir hverja vídd og snúast þau um mat fólks á tíma, forðun, vanlíðan, truflun og stjórn í 
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tengslum við þau einkenni sem tengjast hverri vídd fyrir sig. Fólk svarar hverri spurningu á 

kvarða sem nær frá 0 til 4, miðað við reynslu sína síðastliðinn mánuð (Abrahomiwitz o.fl. 2010).  

 Próffræðilegir eiginleikar DOCS í erlendum rannsóknum hafa reynst vera mjög góðir. Í 

rannsókn Abramowitz o.fl. (2010) sýndu niðurstöður að DOCS hafði gott samleitniréttmæti við 

OCI-R og sundurgreinandi réttmæti við mælingar á almennri kvíðaröskun, þunglyndi, streitu og 

einkennum í félagsfælni. Þar að auki var DOCS næmur fyrir áhrifum meðferðar og sýndi meira 

næmni í greiningu heldur en OCI-R (Abramowitz, o.fl., 2010). Listinn var þýddur yfir á íslensku, 

af Jóhanni B. Arngrímssyni, Páli Árnasyni og Ragnari P. Ólafssyni. Í rannsókn á próffræðilegum 

eiginleikum íslensku þýðingarinnar sýndu niðurstöður stuðning við fjögurra þátta byggingu 

listans og einnig stuðning við samleitniréttmæti listans þar sem DOCS hafði miðlungs til sterka 

fylgni við aðra lista sem mæla áráttu- og þráhyggjueinkenni (OCI-R og Y-BOCS) (Ólafsson, o.fl., 

2013). Þar að auki kom í ljós að listinn hefur gott aðgreiningarréttmæti þar sem hann hefur lága 

til miðlungs fylgni við mælitæki sem meta almenna kvíðaröskun, þunglyndi og áhyggjur. Í 

heildina séð hafði DOCS góða próffræðilega eiginleika á íslensku og er talið gagnlegt mælitæki 

bæði í rannsóknum og meðferð (Ólafsson o.fl., 2013).  

 

Obsessive Compulsive Core Dimension Questionnaire (OC-CDQ; Summerfeldt o.fl., 2001) 

OC-CDQ er spurningalisti sem inniheldur 20 atriði sem er ætlað að mæla undirliggjandi 

kjarnavíddir áráttu- og þráhyggjueinkenna (Summerfeldt o.fl., 2001). Listinn samanstendur af 

tveimur 10 atriða undirkvörðum annars vegar Ófullkomnun (e. Incompleteness) sem mælir þörf 

fólks til að hafa hlutina nákvæmlega rétta og sækjast eftir alveg-réttri tilfinningu til þess að vita 

hvenær nóg er komið í daglegum athöfnum og hins vegar Skaðaforðun (e. Harm Avoidance) sem 

mælir tilhneigingu fólks til að óttast skaða og löngun þess til að fyrirbyggja slíkt. Samkvæmt 

erlendum rannsóknum er listinn með gott samleitni réttmæti og þótt tveir af undirkvörðunum hafi 

háa fylgni, styðja niðurstöður úr þáttagreiningu tilvist tveggja þátta (Summerfeldt o.fl., 2001). 

Þar að auki hafa undirkvarðarnir gott innra samræmi (Coles o.fl., 2005). Listinn var þýddur af 

Ragnari P. Ólafssyni á íslensku en próffræðilegir eiginleikar þýðingarinnar hafa ekki verið 

kannaðir hér á landi. 
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Stait Trait Anxiety Inventory (STAI;Spielberger, 1983) 

STAI kvarðinn skiptist í tvo hluta, fyrri hlutinn er ástandskvíði (e. Stait anxiety) og seinni hluti 

lyndiskvíði (e. Trait anxiety). Í báðum hlutum er svarað 20 fullyrðingum á fjögurra punkta 

jafnbilakvarða. Ástandskvíði er sá kvíði sem einstaklingur finnur fyrir á meðan hann svarar 

spurningalistanum en lyndiskvíði gefur til kynna hversu kvíðinn einstaklingur er yfirleitt. Í 

þessari rannsókn er seinni hluti kvarðans notaður, fyrir lyndiskvíða. Í erlendum rannsóknum 

hefur Spielberger-kvarðinn góðan áreiðanleika eða á bilinu 0,83 - 0,92 (Spielberger o.fl., 1983; 

Barnes o.fl., 2002). Í rannsókn Hólmfríðar og Árúnar mældist áreiðanleiki kvarðans í heildina 

0,73 og áreiðanleiki fyrir ástandskvíðakvarðann var 0,84 og 0,40 fyrir lyndiskvíðakvarðann 

(Bjarnadóttir og Sigurðardóttir, 2011). Listinn var upphaflega þýddur af Sif Einarsdóttur og 

Sigrúnu Sigurðardóttur í rannsókn þeirra árið 1991.  

 

Disgust Propensity and Sensitivty Scale-Revised (DPSS-R; van Overveld, o.fl., 2006) 

DPSS-R er 16 atriða spurningalisti sem skiptist í tvo 8 atriða undirkvarða sem mæla 

viðbjóðstilhneigingu (e. disgust propensity) og viðbjóðsnæmi (e. disgust sensitivity). 

Viðbjóðstilhneiging inniheldur atriði sem mæla hversu oft eða mikið fólk finnur fyrir viðbjóði í 

daglegu lífi. Viðbjóðsnæmi inniheldur atriði sem mæla viðbrögð fólks við viðbjóðstilfinningum 

svo sem hvort fólk finni fyrir sterkum tilfinningalegum og líkamlegum viðbrögðum þegar það 

upplifir viðbjóð. Hverju atriði er svarað á fimm punkta Likertstiku (aldrei, sjaldan, stundum, oft 

og alltaf). Samkvæmt niðurstöðum erlendra rannsókna virðist listinn hafa góðan áreiðanleika og 

réttmæti. Heildarskor listans hefur sýnt góða áreiðanleika, eða 0,90 (Olatunji o.fl., 2007; van 

Overveld o.fl., 2006). Listinn var þýddur á íslensku af Bjartmari S. Steinarssyni, Þóreyju K. 

Þórisdóttur og Ragnari P. Ólafssyni. Í rannsókn Ólafsson og fleiri (2013) hafði heildarskor 

listans góðan áreiðanleika eða 0,91 áreiðanleika. Í rannsókn Bjartmars Steins Steinarsson (2014) 

á próffræðilegum eiginleikum DPSS-R sýndu niðurstöður stuðning fyrir því að listinn skiptist í 

tvo þætti, viðbjóðshneigð og viðbjóðsnæmi, sem er í samræmi við erlendar rannsóknir á listanum 

(Olatunji o.fl., 2007). Þar að auki var áreiðanleiki þátta og heildarskors góður eða yfir 0,77. 

 

Attentional Control Scale (ACS; Derryberry og Reed, 2002) 

ACS er 20 atriða listi hannaður af Derryberry og Reed (2002) og mælir tvær víddir 

athyglisstjórnar, einbeiting (e. attentional focusing) og deilda athygli (e. attentional shifting). 
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Einbeiting felur í sér getuna til að halda athyglinni við ákveðin verkefni þrátt fyrir truflanir. 

Deild athygli felur í sér getuna til að færa athygli frá einu yfir á annað. Próffræðilegir eiginleikar 

listans í erlendum rannsóknum eru góðir.  

Listinn var þýddur af Ragnari Pétri Ólafssyni yfir á íslensku. Í rannsókn Ólafsson, Smári, 

Guðmundsdóttir, Ólafsdóttir, Harðardóttir og Einarsson (2011) var íslenska þýðingin þáttagreind 

og niðurstöður sýndu að greina mætti tvo undirþætti í listanum og þar að auki sýndu báðir 

þættirnir sterka fylgni sín á milli eða 0,73. Forspársréttmæti undirþáttanna var ólíkt, þar sem 

undirþáttur fyrir einbeitingu sýndi góða forspá fyrir skor kvíðaeinkenna þegar stjórnað var fyrir 

skor þunglyndiseinkenna en undirþáttur fyrir deilda athygli sýndi góða forspá fyrir skor 

þunglyndiseinkenna þegar stjórnað var fyrir skor kvíðaeinkenna. Þar að auki sýndu niðurstöður 

að það væri ákjósanlegra að reikna heildarskor ACS út frá 19 atriðum í íslensku þýðingu listans 

en ekki 20 atriðum (Ólafsson, o.fl., 2011)  

 

Spurningar um líðan  

Stuttur spurningalisti um stundarlíðan þátttakenda var búinn til að Ragnari P. Ólafssyni. Tekið 

var mið af PANAS listanum sem er gerður af Watson, Clark og Tellegan (1988) en sá listi mælir 

jákvæð og neikvæð geðhrif sem þátttakendur upplifa þá stundina sem listanum er svarað. 

Ákveðið var að styðjast ekki við PANAS listann, þótt hann sé til í íslenskri gerð, þar sem með 

honum fæst ekki mat á geðshræringum eins og viðbjóði og ógeði sem er mikilvægt að séu 

mældar í þessari rannsókn. Í þessari rannsókn var notað 12 atriði, þar sem 4 atriði snérust um 

jákvæðar tilfinningar (kæti, gleði, ánægja og hamingja) og 8 atriða snérust um neikvæðar 

tilfinningar (reiði, pirringur, viðbjóður, ógeð, ótti, kvíði, depurð og niðurdregni).  
 

 

Sjálfsmatsmælinga í hugsanastjórnunarverkefninu 

Eftir hverja umferð fylltu þátttakendur út spurningalista sem er byggður á spurningalista sem var 

notaður í fyrri rannsókn rannsakenda á hugsanafrávísun (Ólafsson o.fl., 2014). Í listanum er spurt 

hversu oft fyrri hugsunin kom upp þegar þátttakandi átti að hugsa um seinni hugsunina, hversu 

erfitt það var að skipta um hugsun, spurt var um eiginleika fyrri hugsunarinnar, svo og mat á 

tilfinningaviðbrögðum og hversu mikil óþægindi hugsunin vakti upp. Þátttakendur voru beðnir 

um að til kynna hversu oft að jafnaði fyrri hugsunin kom upp þegar þeir áttu að hugsa um seinni 
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hugsunina með því að gera strik á sjónhendingarkvarða (e. Visual analogue scale/VAS) sem var 

100 mm lína (frá mjög erfitt til mjög auðvelt). Þar að auki voru þeir beðnir um að gefa til kynna 

hversu ljóslifandi, raunveruleg og myndræn fyrsta hugsunin birtist þeim (Að jafnaði hversu vel 

sástu fyrri hugsunina fyrir þér?) þar sem þátttakendur svöruðu á svipuðum sjónhendingarkvarða 

(Alls ekki ljóslifandi/raunveruleg/myndræn til Mjög ljóslifandi/raunveruleg/myndræn). Þeir voru 

einnig beðnir um að gefa til kynna mat þeirra á tilfinningaviðbrögðum við hugsununum (Að 

jafnaði hversu mikil tilfinningaviðbrögð vakti fyrri hugsunin?) og óþægindum sem þær vöktu 

upp (Að jafnaði hversu óþægileg var fyrri hugsunin? ) á sjónhendingarkvarða (Alls enginn/Alls 

ekki óþægileg til Mjög mikil/Mjög óþægileg). 

 

Rannsóknarsnið 

 

Frumbreytur rannsóknarinnar voru; hópagerð (lágir eða háir á mælingu á ótta við mengun og 

smit), tegund mynda í athyglisblikk verkefninu (hlutlausar, óttavekjandi, smitandi, 

viðbjóðstengdar) og tegund hugsana í hugsanastjórnunarverkefninu (hlutlaus, viðbjóðstengd eða 

slysatengd hugsun). Fylgibreytur í athyglisverkefninu eru hlutfall réttra svara. Fylgibreytur í 

hugsanastjórnunarverkefninu eru frávísunartími hugsana og svör á spurningalistum í verkefninu.  

 

Framkvæmd  

 

Þeir nemendur sem samþykktu þátttöku voru boðaðir til rannsakanda þar sem þeir fyrst fengu 

upplýsingar um rannsóknina og skrifuðu því næst undir upplýst samþykki um þátttöku. 

Framkvæmd rannsóknarinnar í tilraunaaðstæðum var þríþætt. Fyrst svöruðu þátttakendur 

sjálfsmatsspurningalistum í eftirfarandi röð: bakgrunnsspurningar, STAI-T, PI-WSUR, DOCS, 

OC-CDQ, DPSS-R og ACS. Síðan leystu þátttakendur athyglisskekkjuprófið fyrir framan tölvu. 

Rétt á undan og á eftir því svöruðu þátttakendur spurningalista um líðan til að sjá hvort hún 

breyttist við þátttöku í prófinu. Rannsakandi útskýrði fyrir þátttakendum 

athyglisskekkjuverkefnið og leiddi þátttakendur í gegnum stutt æfingarverkefni sem samanstóð 

af 10 röðum af myndum þar sem hver röð hafði 20 myndir. Að því loknu leystu þátttakendur 

verkefnið í tveimur lotum með stuttu hléi á milli þar sem þátttakendur horfðu á 100 myndaraðir í 

hvorri lotu fyrir sig, með 20 myndum í hverri röð. Því næst tók við hugsanastjórnunarverkefnið. 
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Verkefnið hófst á því að rannsakandi kynnti hugsanirnar fjórar fyrir þátttakanda og bað hann að 

kalla hverja þeirra fram og gefa til kynna, með því að slá létt á skrifborðið, þegar tiltekin hugsun 

var skýr í huganum (sjá töflu 1). Því næst svaraði þátttakandi spurningalista um hversu vel gekk 

að kalla fram hugsunina og hversu skýr hugsunin var í huganum. Þegar þessum kynningarhluta 

var lokið, settust þáttakandi og rannsakandi fyrir framan tölvu þar sem rannsakandi útskýrði 

hugsanastjórnunarverkefnið. Fyrst var æfingarumferð þar sem þátttakendur voru beðnir um að 

byrja á að framkalla hugsunina með tölustafinn einn þegar þeir heyrðu hljóð, ýta á bilstöng á 

lyklaborð þegar sú hugsun var orðin skýr í huganum og halda hugsuninni í huga sér þangað til 

annað hljóð heyrðist (15 sekúndum síðar) en þá áttu þeir að kalla fram seinni hugsunina sem var 

talan tveir og gefa til kynna að hún væri orðin skýr í huga þeirra með því að ýta á bilstöngina. 

Þátttakendur áttu síðan að halda seinni hugsuninni í huga sér þangað til upplýsingar birtust á 

tölvuskjánum um að einni umferð í verkefninu væri lokið (15 sekúndum síðar). Rannsakandi 

leiddi þátttakendur tvívegis í gegnum æfingarhlutann, í fyrra skiptið með því að útskýra 

verkefnið á meðan á því stóð en þátttakandi leysti verkefnið sjálfur í seinna skiptið og gat spurt 

spurninga að því loknu. Að loknum æfingarhlutanum fylgdu þrjár lotur í tilraunaverkefninu þar 

sem þátttakendur unnu með eina tegund af hugsun (H1: hlutlaus; S: slysatengd; V: 

viðbjóðstengd) og skiptu henni út fyrir aðra hugsun sem var alltaf hlutlaus (H2). Í hverri lotu 

þurftu þátttakendur að mynda sömu hugsunina og skipta henni síðan út alls fjórum sinnum. Á 

eftir hverri lotu svöruðu þátttakendur spurningalista. Rannsakandi vék sér frá í hverri lotu en 

kom til þátttakanda við lok hennar til að setja af stað nýja lotu og biðja þátttakanda um að svara 

viðeigandi spurningalista um hugsanastjórn. Við upphaf hverrar lotu las rannsakandi fyrst upp 

seinni hugsunina, H2 og síðan fyrri hugsunina og gerði þetta tvívegis áður en lotan hófst. Röð 

lota í hugsanastjórnunarverkefninu var þannig að allir þátttakendur fóru síðan í gegnum lotu með 

slysatengdri hugsun (S-H2) en hinn hlutinn með viðbjóðstengda hugsun (V-H2). Í lok 

rannsóknarinnar var stuttlega rætt við þátttakanda um verkefnið og líðan hans til að tryggja að 

enginn færi á brott í vanlíðan. Þátttakandi fékk síðan 1.000 krónur fyrir þátttöku í rannsókninni.  

 

 

 

 

Tafla 1 Hugsanir í hugsanastjórnunar verkefni og röðun þeirra 
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Fyrri hugsun  Seinni hugsun  

Hlutlaus hugsun eitt 

(H1) 

Þú ert að hjóla og sérð 

miðaldra mann með 

grænan trefil um 

hálsinn. Þú þekkir 

manninn ekki neitt. 

Hlutlaus hugsun tvö 

(H2) 

Þú stendur einn í 

rólegheitum út á 

stoppistöð að bíða eftir 

strætó. Þú ert ekkert að 

flýta þér.  

Slysatengd hugsun (S) Þú keyrir á sex ára 

stúlku sem fær stóran 

blæðandi skurð á ennið. 

Stúlkan verður þó ekki 

fyrir varanlegum skaða. 

H2 Sama 

Viðbjóðstengd hugsun 

(V) 

Þú tekur utan af 

nýkeyptu fiskflaki og 

sérð að í því eru ormar 

sem iða af lífi. 

 Sama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður 
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Lýsandi tölfræði 

Í töflu 3 má sjá meðaltöl og staðalfrávik á spurningalistum rannsóknarinnar í hópum þeirra sem 

eru háir og lágir á ótta við smit og mengun. 

 

Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik á spurningalistamælingum í rannsókninni 

 

 

 

 

PI-WSUR - Heild 

Hátt skor á ótta við smit og mengun 

(n = 5) 

Lágt skor á ótta við smit og mengun  

(n = 13) 

M Sf M Sf 

26,00a 6,63 3,23b 1,88 

DOCS – Heild 26,40a 10,14 11,61b 7,37 

DOCS – Mengun 9,00a 3,39 1,23b 1,24 

DOCS – Skaði 6,40a 4,34 3,54a 3,04 

DOCS – Óásættanlegar hugsanir 2,80a 3,83 3,54a 2,79 

DOCS - Samhverfa 8,20a 4,27 3,30b 3,28 

OC-CDQ – Skaði 28,00a 8,03 20,38a 6,84 

OC-CDQ – Ófullkomnunarkennd 31,00a 11,77 26,54a 8,21 

ACS – Heild 52,60a 4,62 47,38a 11,09 

ACS – Einbeiting 24,00a 3,39 23,32a 4,40 

ACS - Skipting 28,80a 2,05 25,38a 5,25 

STAI - Heild 38,80a 5,36 39,54a 8,41 

DPSS – Heild 46,00a 8,80 28,38b 5,64 

DPSS – Viðbjóðshneigð 26,80a 5,50 16,23b 2,98 

DPSS - Viðbjóðsnæmi 19,20a 4,32 12,15b 3.00 

Ath.: Marktækur munur samkvæmt dreifigreiningu (ANOVA) er á milli meðaltala sem deila ekki sama bókstaf ( p< 

0,05). 

PI-WSUR = Padua Inventory-WSUR; DOCS = Dimensional Obsessive Compulsive Scale; OC-CDQ = Obsessive 

Compulsive Core Dimension Questionnaire; ACS = Attentional Control Scale; STAI = State-Trait Anxiety 

Inventory; DPSS = Disgust Propensity and Sensitivity Scale 
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Í töflu 3 má sjá að marktækur munur er á milli þeirra sem eru háir og lágir á ótta við smit 

og mengun á PI-WSUR, heildarstigum DOCS ásamt undirkvörðunum, mengun og samhverfa 

auk heildarskors og undirkvörðum DPSS. Ekki reyndist vera munur á lyndiskvíða (STAI) eða 

athyglisstjórn þátttakenda (ACS) í hópunum tveimur og svo var heldur ekki á spurningalista um 

grunnvíddir áráttu- og þráhyggjueinkenna (OC-CDQ).  

 

Athyglisblikk 

Tilgátan var sú að þátttakendur sem voru háir á ótta við smit og mengun væru ónákvæmari í 

svörum sínum á markáreiti sem kom eftir mengunar- og viðbjóðstengdum myndirnar í 

athyglisblikk-verkefninu heldur en þátttakendur sem voru lágir á ótta við smit og mengun og að 

það kæmi fram í lægra hlutfalli réttra svara. Gert var ráð fyrir að svarnákvæmni hópanna væri 

sambærileg fyrir hlutlausar og óttablandnar myndir. Þar að auki er gert ráð fyrir því að 

svarnákvæmni hjá þeim sem eru háir á ótta við smit og mengun sé almennt verri við truflandi 

myndir, eftir því sem lengri tími er á milli truflandi myndar og svars þátttakanda. Á mynd 1 og 2 

má sjá línurit með meðaltalshlutfalli og staðalfráviki réttra svara eftir myndategund og 

tímalengd.  

Gerð var blönduð dreifigreining (e. Mixed ANOVA) með myndategund og tímalengd sem 

innanhópafrumbreytur og hópagerð sem millihópafrumbreytu. Hlutfall réttra svara var 

fylgibreytan. Niðurstöður sýndu að meginhrif myndategundar, F(3,48) = 1,69 , p = 0,2054 , og 

tímalengdar, F(2,32) = 0,78, p = 0,432 voru ekki marktæk. Tvíhliða samvirkni myndartegundar 

og hópagerðar var þar að auki ekki marktæk, F(3,48) = 2,18 , p = 0,132, svo og tvíhliða 

samvirkni tímalengdar og hópagerðar, F(2,32) = 2,60 , p = 0,109 og myndartegundar og 

tímalengdar F(6,96) = 0,78 , p = 0,501 og þríhliðasamvirkni myndartegundar, tímalengdar og 

hópagerðar, F(6,96) = 0,68 , p = 0,554.  



 43 

Mynd 1 sýnir tvíhliðasamvirkni hópagerðar og myndategundar. Þar sést að þátttakendur 

sem voru háir á ótta við smit og mengun í úrtaki rannsóknarinnar voru almennt ónákvæmari í 

svörum heldur en þeir sem voru lágir á ótta við smit og mengun en að munurinn var mestur þegar 

um viðbjóðstengdar myndir var að ræða. Eins og áður sagði voru hvorki meginhrif hópategundar 

eða samvirkni hópagerðar og myndategundar marktæk en afstaða meðaltalanna á mynd 1 er í takt 

við það sem gert var ráð fyrir.  

 

 

Mynd 1. Hlutfall réttra svara þátttakanda eftir hópagerð (háir eða lágir á ótta við smit og 

mengun) og myndartegund (hlutlaus, óttavekjandi, mengandi eða viðbjóðstengd) ásamt staðvillu 

meðaltals.  

Mynd 2 sýnir tvíhliðasamvirkni hópagerðar og tímalengdar. Af henni má almennt sjá 

meiri ónákvæmni í svörum hjá þátttakendur sem voru háir á ótta við smit og mengun í úrtaki 

rannsóknarinnar. Þar að auki má sjá að munurinn var mestur í úrtaki rannsóknar þegar 800 ms 

voru á milli truflandi áreitis og markáreitis.  
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Mynd 2. Hlutfall réttra svara ásamt staðalvillu meðaltals fyrir svör þátttakanda eftir hópagerð 

(háir eða lágir á ótta við smit og mengun) og tímalengd milli truflandi mynda og svars 

þátttakenda  
 

Spurningar um líðan  

Í töflu 4 má sjá meðaltöl og staðalfrávik þátttakenda í spurningum fyrir jákvæða og neikvæða 

líðan fyrir og eftir athyglisblikks-verkefnið. Gerð var blönduð dreifigreining með hópagerð sem 

millihópafrumbreytu og tímasetningu mælingar (fyrir og eftir athyglisverkefni) sem 

innanhópafrumbreytu. Niðurstöður sýndu að meginhrif tímasetningar fyrir jákvæðar tilfinningar 

voru ekki marktæk, F(1,16) = 2,94 , p = 0,106 og heldur ekki meginhrif hópagerðar, F(1,16) = 

2,49 , p = 0,134 og samvirkni tímasetningar og hópagerðar, F(1,16) = 1,36 , p = 0,278 var 

ómarktæk. Þar að auki sýndu niðurstöður að meginhrif tímasetningar fyrir neikvæðar tilfinningar 

voru ekki marktæk , F(1,16) = 0,04 , p = 0,836 og heldur ekki meginhrif hópagerðar, F(1,16) = 

0,22 , p = 0,648 og samvirkni tímasetningar og hópagerðar, F(2,32) = 0,23 , p = 0,642 var 

ómarktæk. 
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Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik þátttakanda á spurningum um líðan í rannsókninni 
 Hátt skor á ótta við smit og mengun 

(n = 5) 

Lágt skor á ótta við smit og mengun  

(n = 13) 

Líðan M Sf M Sf 

Jákvæðar 

tilfinningar (F) 

3,60 0,38 3,25 0,79 

Jákvæðar 

tilfinningar (E) 

33,50 0,47 2,77 0,81 

Neikvæðar 

tilfinningar (F) 

1,20 0,08 1,18 0,25 

Neikvæðar 

tilfinningar (E) 

1,123 1,63 1,16 0,17 

Ath. F = fyrir athyglisblikks-verkefnið; E = eftir athyglisblikks-verkefnið. 

 

Hugsanastjórn 

Gert var ráð fyrir því að þeir sem væru háir á ótta við smit og mengun ættu erfiðara með að 

stjórna viðbjóðstengdum hugsunum heldur en þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun. Gert 

var ráð fyrir að þetta kæmi fram í lengri frávísunartíma, mati á erfiðleikum við að skipta um 

hugsun og endurkomu fyrri hugsunar. Einnig var gert ráð fyrir að þátttakendur með há skor á ótta 

við smit og mengun myndu meta slíkar hugsanir vera tilfinningahlaðnari (kvíða- og óttavekjandi, 

viðbjóðslegri), upplifa neikvæðari viðbrögð tengdum þeim (upplifa sig mengaðri og óhreinni 

eftir að hafa hugsað slíka hugsun) og hafa ríkari tilhneigingu til að losa sig við slíka hugsun 

(meiri forðun).  

 

Frávísunartími og erfiðleikar við hugsanafrávísun 

Þar sem hlutlaus hugsun var alltaf fyrst í hugsanastjórnunarverkefninu var einföld 

dreifigreining notuð til að skoða hvort munur væri á hópunum varðandi frávísun hlutlausrar 

hugsunar. Þetta var gert til að kanna hvort hugsanastjórn hópanna væri sambærileg þar sem um 

hlutlaust áreiti væri að ræða. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á frávísunartíma 

þeirra sem voru lágir og háir á ótta við smit og mengun þegar skipta átti hlutlausari hugsun út 

fyrir aðra hlutlausa hugsun, F(1,16) = 0,06 , p = 0,810. Þar að auki var ekki marktækur munur á 
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hversu auðvelt þátttakendum fannst að skipta um hlutlausa hugsun, F(1,16) = 0,48 , p = 0,498. 

Niðurstöður með fjölda endurkomu hlutlausrar hugsunar sýndu að það var ekki marktækur 

munur á mati þátttakanda í hópnum tveimur, F(1,16) = 4,11, p = 0,060. Í töflu 5 má sjá meðaltöl 

og staðalfrávik þátttakenda eftir hópagerð fyrir hlutlausa hugsun. Því næst var kannað hvort 

munur væri á milli hópa hvað varðar líðan og neikvæð viðbrögð í kjölfar hlutlausar hugsunar. 

Það var gert í einfaldri dreifigreiningu og sýndu niðurstöður að enginn marktækur munur var á 

milli hópanna á þessum breytum. (p > 0,05 í öllum tilvikum). Meðaltöl og staðalfrávik fyrir 

þessar mælingar eru birtar í töflu 5. Þetta þýðir að hugsanastjórn hópanna var áþekk þegar um 

hlutlausa hugsun var að ræða. 

 

Tafla 5. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir hlutlausa hugsun eftir fylgibreytum og hópagerð. 
 Hátt skor á ótta við smit og mengun 

(n = 5) 

Lágt skor á ótta við smit og mengun  

(n = 13) 

 M Sf M Sf 

Frávísunartími (ms) 4808,38  2294,32 5560,45 6726,61 

Endurkoma 0,80 0,84 1,92 1,12 

Auðvelt (VAS) 73,23 25,67 82,20 20,83 

Ljóslifandi (VAS) 81,62 15,60 74,40 26,14 

Raunveruleg (VAS) 83,08 12,51 75,40 26,14 

Myndræn (VAS) 81,54 26,48 70,90 17,55 

Kvíði og ótti(VAS) 13,54 29,34 14,00 13,26 

Viðbjóð og ógeð 

(VAS) 

2,92 5,31 6,40 4,52 

Forðun (VAS) 2,15 1,68 11,90 18,02 

Sektarkennd (VAS) 3,00 4,93 3,50 3,12 

Mengun og smit 

(VAS) 

1,15 1,26 2,40 2,86 

Þrifa (VAS) 1,15 1,41 2,30 2,64 

  

Á mynd 6 og 7 má sjá línurit fyrir meðaltalsfrávísunartíma og erfiðleika ásamt 

staðalfráviki eftir hópagerð og því hvort um slysatengda eða viðbjóðstengda hugsun var að ræða. 

Blönduð dreifigreining var framkvæmd þar sem markmiðið var að kanna mun á frávísunartíma 

slysa- og viðbjóðshugsunar með tilliti til hópagerðar. Það var gert með hugsanategund sem 

innanhópafrumbreytu og hópagerð sem millihópafrumbreytu. Fyrir frávísunartíma voru 
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megináhrif hugsanategundar ekki marktæk, F(1,16) = 0,07 , p = 0,794 og samvirkni 

hugsanategundar og hópagerðar einnig, F(1,16) = 0,71 , p = 0,411. Munurinn á meðaltals 

frávísunartíma hópanna var ekki marktækur óháð tegund fyrri hugsanna, F(1,16) = 0,279 , p = 

0,279. Samkvæmt niðurstöðum fyrir það hversu auðvelt hópnum fannst að skipta um fyrri 

hugsun voru meginhrif fyrir hugsanategund ómarktæk, F(1,16) = 0,36 , p = 0,556 og 

samvirknihrif hugsanategundar og hópagerðar einnig, F(1,16) = 0,12 , p = 0,730. Það var ekki 

marktækur munur á því hversu auðvelt hópunum þótti að skipta um fyrri hugsun, óháð tegund 

hugsunar, F(1,16) = 0,01 , p = 0,917. 

 

 
Mynd 6. Meðalfrávísunartími í millisekúndum ásamt staðalvillu meðaltals, skipt eftir 

hugsanategund og hópagerð (háir og lágir á ótta við mengun og smiti). 
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Mynd 7. Meðaltal ásamt staðalvillu erfiðleikamats þátttakenda við frávísun fyrri hugsunar, skipt 

eftir tegund hugsunar og hópagerð (háir og lágir á ótta við mengun og smiti). 

 

Endurkoma fyrri hugsunar 

Til að kanna hvort munur væri á endurkomu fyrri hugsana eftir því hvort hugsun væri slysa- eða 

viðbjóðstengd var gerð blönduð dreifigreining með hugsanategund sem innanhópafrumbreytu og 

hópagerð sem millihópafrumbreytu. Niðurstöður sýndu að meginhrif hugsanategundar voru ekki 

marktæk F(1,16) = 0,01, p = 0,924 sem og samvirkni hugsanategundar og hópagerðar F(1,16) = 

0,56 , p = 0,466. Megináhrif hópagerðar voru þar að auki ekki marktæk, F(1,16) = 4,00 , p = 

0,063. Á mynd 8 má sjá endurkomu fyrri hugsunar skipt eftir hugsanategund og hópagerð.  
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Mynd 8. Meðaltal ásamt staðalvillu fyrir endurkomu fyrri hugsunar skipt eftir tegund hugsunar 

og hópagerð (háir og lágir á ótta við mengun og smiti). 

 

Á mynd 8 sést að þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun telja bæði slysatengda og 

viðbjóðstengda hugsun hafa komið oftar upp heldur en þeir sem eru háir á ótta við smit og 

mengun. Þessi munur var þó ekki marktækur en megináhrif hópagerðar sýndu tilhneigingu til 

marktækni (p = 0,063) eins og áður kom fram, sem endurspeglar þessa tilhneigingu í gögnunum. 

 

Viðbrögð eftir tegund fyrri hugsunar 

Gert var ráð fyrir því að þátttakendur sem væru háir á ótta við smit og mengun myndu upplifa 

viðbjóð, ógeð, kvíða og ótta í tengslum við viðbjóðstengdar hugsanir heldur en þeir sem væru 

lágir á ótta við smit og mengun. Einnig var gert ráð fyrir að þeir myndu sýna meiri tilhneigingu 

til að forðast viðbjóðstengdar hugsanir, hefðu ríkari þörf til að þrífa sig, upplifðu meiri 

tilfinningu um mengun og smit og sektarkennd í tengslum við viðbjóðstengdar hugsanir. Á mynd 

9 og 10 má sjá mat þátttakenda á eigin kvíða/ótta og viðbjóði/ógeði í tengslum við hugsanirnar. 

Gerð var blönduð dreifigreining til að skoða niðurstöður eftir tegund hópa og hugsana. 

Niðurstöður blandaðrar dreifigreiningar með mat á kvíða og ótta sem fylgibreytu sýndi að 

meginhrif hugsanategundar voru marktæk, F(1,16) = 4,98 , p = 0,040, meginhrif hópategundar 

voru það ekki, F(1,16) = 0,01 , p = 0,911 en samvirkni hugsanategundar og hópagerðar voru 

marktæk, F(1,16) = 10,36 , p = 0,005. Þessa samvirkni má sjá á mynd 9. 
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Mynd 9. Meðaltal ásamt staðalvillu fyrir mat þátttakenda á eigin kvíða og ótta, skipt eftir tegund 

hugsunar og hópagerð (háir og lágir á ótta við mengun og smiti).  

 

Á mynd 9 sést að þeir sem eru háir á ótta við smit og mengun telja viðbjóðstengda 

hugsun vekja upp meiri kvíða heldur en þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun. Gert var t-

próf fyrir óháða hópa til að kanna hvort munurinn á upplifun ótta og kvíða væri marktækur á eftir 

hópagerð fyrir slysatengda og viðbjóðs hugsun. Munurinn var ekki marktækur fyrir slysatengda 

hugsun, t(16) = 1,80, p =0,091 og hann var þar að auki ekki marktækur eftir hópagerð fyrir 

viðbjóðstengda hugsun, t(16) = -1,89, p =0,077. Sem gefur til kynna að munurinn sé á milli 

meðaltals upplifun kvíða og ótta fyrir slysatengda hugsun og viðbjóðstengda hugsun innan 

hópagerðar. 

Blönduð dreifigreining með mat þátttakenda á viðbjóði og ógeði í tengslum við slysa- og 

viðbjóðshugsanir sýndi að meginhrif hugsanategundar voru marktæk, F(1,16) = 4,57 , p = 0,048, 

megináhrif hópategundar voru ómarktæk F(1,16) = 0,89 , p = 0,360 og samvirkni 

hugsanategundar og hópa F(1,16) = 0,55 , p = 0,471.  
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Mynd 10. Meðaltal ásamt staðalvillu fyrir upplifun á viðbjóð og ógeð skipt eftir tegund hugsunar 

og hópagerð (háir og lágir á ótta við mengun og smiti). 

 

Á mynd 10 sést að báðir hópar telja viðbjóðstengda hugsun vekja upp meiri viðbjóð og 

ógeð heldur en slysatengd hugsun. Það er í samræmi við niðurstöður dreifigreiningar sem sýndu 

marktæk meginhrif hugsanategundar.  

 Blönduð dreifigreining með mat þátttakenda á sektarkennd í kjölfar hugsananna sýndi að 

megináhrif hugsanategundar voru marktæk, F(1,16) = 5,12 , p = 0,013, meginhrif hópategundar 

voru ómarktæk F(1,16) = 1,62 , p = 0,221 en samvirkni hugsanategundar og hópa marktæk, 

F(1,16) = 5,12 , p = 0,038. Þessar niðurstöður eru sýndar á mynd 11.  

Það sést að þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun telja viðbjóðstengda hugsun 

vekja upp meiri sektarkennd heldur en slysatengd hugsun. Þar að auki má sjá að upplifun á 

sektarkennd er misjöfn bæði eftir hugsanategund og hópagerð. Það er í samræmi við niðurstöður 

dreifigreiningar þar sem samvirkni hugsanategundar og hópagerðar var marktæk. Gert var t-próf 

fyrir óháða hópa til að kanna hvort munurinn á upplifun á sektarkennd væri marktækur á milli 

hópanna fyrir slysatengda og viðbjóðs hugsun. Munurinn var ekki marktækur, t(16) = 1,93, p 

=0,071 og hann þar að auki var hann ekki marktækur eftir hópagerð fyrir viðbjóðstengda hugsun, 

t(4) = - 0,91, p =0,413. Sem gefur til kynna að munurinn sé á milli meðaltals upplifun 

sektarkenndar fyrir slysatengda hugsun og viðbjóðstengda hugsun innan hópagerðar. 
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Mynd 11. Meðaltal ásamt staðalvillu fyrir upplifun á sektarkennd skipt eftir tegund hugsunar og 

hópagerð (háir og lágir á ótta við mengun og smiti). 

 

Í blandaðri dreifigreiningu fyrir fylgibreytuna forðun sýndu niðurstöður að megináhrif 

hugsanategundar voru ómarktæk, F(1,16) = 0,36 , p = 0,558 og meginhrif hópategundar einnig, 

F(1,16) = 0,12 , p = 0,731. Samvirkni hugsanategundar og hópa var einnig ómarktæk, F(1,16) = 

0,68 , p = 0,421. Fyrir fylgibreytuna mengun og smit voru meginhrif hugsanategundar ómarktæk, 

F(1,16) = 0,34 , p = 0,569 og meginhrif hópagerðar einnig, F(1,16) = 0,56 , p = 0,464. Þar að 

auki var samvirkni hugsanategundar og hópagerðar ómarktæk , F(1,16) = 0,85 , p = 0,371. Fyrir 

fylgibreytuna tilhneigingu til að þrífa sig voru meginhrif hugsanategundar ómarktæk , F(1,16) = 

0,14 , p = 0,709 og meginhrif hópagerðar einnig, F(1,16) = 3,33 , p = 0,087. Samvirkni 

hugsanategundar og hópagerðar var einnig ómarktæk, F(1,16) = 0,14 , p = 0,709. 
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Umræða 

 
Í þessari rannsókn var athyglisskekkja könnuð hjá háskólanemum sem ýmist höfðu lág eða há 

skor á spurningalista sem mælir ótta við smit og mengun. Hugsanastjórn þeirra var einnig 

könnuð með því að bera saman mismunandi tegundir hugsanna. Þótt niðurstöður hafi í flestum 

tilvikum sýnt að ekki var um marktækan mun að ræða í frammistöðu þessara hópa í 

athyglisbeitingu og hugsanastjórn, gefa niðurstöður tilefni til að skoða hugsanlegan mun sem 

gæti verið á milli hópana á þessum þáttum, með hliðsjón af meðaltölum í úrtakinu, og hvernig 

þær koma heim og saman við niðurstöður fyrri rannsókna á þessu sviði.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli athyglisskekkju í tengslum við kvíða 

(sjá t.d. yfirlit í Bockstaele o.fl., 2013; Cisler og Koster, 2010). Hins vegar hafa rannsóknir á 

athyglisskekkju í áráttu- og þráhyggjuröskun eða í tengslum við áráttu- og þráhyggjueinkenni hjá 

fólki almennt, verið mjög misvísandi, þar sem sumar niðurstöður rannsókna benda til að um 

athyglisskekkju sé að ræða (t.d. McCarthy, Shoyer, og Murdock, 1993; Morein-Zamir, 

Papmeyer, Durieux o.fl., 2013) en aðrar ekki (t.d. McNally, Riemann, Louro, Lukach, og Kim, 

1992). Í framhaldi af því hafa rannsakendur velt því upp hvort athyglisskekkja kunni að tengjast 

tilteknum einkennavísum í röskuninni frekar en röskuninni almennt (Armstrong, Olatunji, 

Sarawgi og Simmons, 2010). Enn aðrir hafa bent á að ótti við smit og mengun sé eina 

einkennavídd áráttu- og þráhyggjuröskunar sem gæti einkennst af athyglisskekkju þar sem slík 

einkenni fela í sér óttablandna ógn ólíkt mörgum öðrum einkennum áráttu- og þráhyggjuröskunar 

(Armstrong, Sarawgi og Olatunji, 2012). Þessi rannsókn felur því í sér athugun á þessum 

hugmyndum og einnig hvort slík athyglisskekkja tengist að einhverju leiti vanda við 

hugsanastjórn. Fyrri rannsóknir á hugsanastjórn í áráttu- og þráhyggjuröskun hafa einnig verið 

mjög misvísandi (Abramowitz, Tolin og Street, 2001; Janeck og Calamari, 1999; Purdon, 2001; 

Ólafsson, Emmelkamp, Gunnarsdóttir, Snæbjörnsson, Ólason og Kristjánsson, 2013) en í nýjustu 

rannsóknum hefur þó hugsanastjórn verið rannsökuð með öðrum aðferðum til að mæla 

hugsanastjórn sem fela í sér að skoða hugsanafrávísun (Purdon o.fl., 2011; Ólafsson o.fl., 2014) 

frekar en hugsanabælingu (Abramowitz, Tolin og Street, 2001). Sú aðferð snýst um að að vísa 

hugsun frá með því að skipta henni út fyrir aðra hugsun (Clark, 2004). Í þessari rannsókn var 

þessari nýju aðferð beitt.  
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Athyglisskekkja og ótti við smit og mengun 

Fyrsta tilgátan var sú að þátttakendur sem væru háir á ótta við smit og mengun hefðu meiri 

athyglisskekkju gagnvart viðbjóðstengdum og mengandi myndum heldur en þátttakendur sem 

væru lágir á ótta við smit og mengun. Niðurstöðurnar studdu ekki tilgátuna. Þetta er í ósamræmi 

við niðurstöður í rannsókn Armstrong, Olatunji, Sarawgi og Simmons (2010) þar sem 

þátttakendur sem voru háir á ótta við smit og mengun beindu athygli sinni frekar að 

viðbjóðstengdum andlitum heldur en andlitum sem gáfu til kynna ótta eða gleði og áttu einnig 

erfiðara með að draga athyglina frá þeim. Þar að auki sýndu niðurstöður rannsóknar Armstrong, 

Sarawgi og Olatunji (2012) að þeir sem voru háir á ótta við smit og mengun horfðu oftar á 

myndir sem gáfu til kynna ógnandi mengun heldur en þeir sem voru lágir. Þótt það hafi ekki 

verið lögð fram tilgáta um svarnákvæmni eftir tímalengd truflandi mynda og markáreitis mátti 

sjá að niðurstöður voru heldur ekki í samræmi við niðurstöður í rannsókn Olatunji o.fl. (2011) 

þar sem svarnákvæmni fólks með áráttu- og þráhyggjuröskun var minni, í samanburði við 

heilbrigða, þegar erótískar myndir birtust 800 ms á undan markáreiti en ekki þegar þær birtust 

200 á undan. Enginn munur var þó í svarnákvæmni hópanna fyrir óttavekjandi eða 

viðbjóðstengdar myndir. Séu hins vegar meðaltöl í úrtaki þessar rannsóknar skoðuð kemur í ljós 

að nákvæmni í svörum þeirra sem eru háir á ótta við smit og mengun var almennt lægra fyrir 

allar myndirnar en þó lægst þegar kom að viðbjóðstengdum myndum, sem er í samræmi við það 

sem búist var við. Þegar litið er á meðaltöl fyrir nákvæmni í svörun þeirra sem eru háir á ótta við 

smit og mengun í athyglisblikk verkefninu eftir mismunandi tímalengd má almennt sjá að 

svarnámkvæmnin var lægri hjá þeim sem voru háir á ótta við smit og mengun og mesti munur á 

svarnákvæmni þeirra sem voru háir og lágir þegar tímalengd var mest (800 ms) á milli truflandi 

mynda og markáreitis. 

 Þar sem meðaltöl í úrtaki þessarar rannsóknar sýna að svarnákvæmni er almennt lægri 

fyrir þá sem eru háir á ótta við smit og mengun og þar að auki að hún sé lægst fyrir 

viðbjóðstengdar myndir gefur það vísbendingu um tilhneigingu til athyglisskekkju gagnvart 

viðbjóðstengdum áreitum. Út frá þeim rannsóknum sem hafa fengið stuðning fyrir 

athyglisskekkju í ótta við smit og mengun er hægt að túlka niðurstöður þannig að athyglisskekkja 

sé tengd sérstökum einkennum í áráttu- og þráhyggjuröskun. Líkt og Armstrong, Olatunji, 

Sarawgi og Simmons (2010) lögðu til að fyrri rannsóknir hafa ekki gert ráð fyrir því að áráttu- og 

þráhyggjuröskun skiptist í nokkur einkenni, þ.a.l. hafa niðurstöður á tengslum athyglisskekkju og 
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áráttu- og þráhyggjuröskunnar verið misvísandi. Önnur túlkun á tilhneigingum í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar væri sú að athyglisskekkja sé aðeins til staðar í ótta við smit og mengun af 

einkennum áráttu- og þráhyggjuröskunnar. Fyrri rannsóknir á athyglisskekkju í ótta við smit og 

mengun gefa til kynna að hún sé til staðar í ótta við smit og mengun en frekari rannsókna er þörf 

á þessum tengslum og á öðrum einkennum áráttu- og þráhyggjuröskunnar til að skera úr um 

hvort það sé rétt (Armstrong, Sarawgi og Olatunji, 2012).  

 Þótt ekki hafi verið lögð fram tilgáta um svarnákvæmni eftir tímalengd milli truflandi 

mynda og markáreitis má sjá tilhneigingu í niðurstöðunum á þá leið að mesti munur á 

svarnákvæmni þeirra sem voru háir og lágir á ótta við smit og mengun var við lengstu tímalengd 

(800 ms) á milli truflandi mynda og markáreitis en það getur gefið til kynna að athyglisskekkja 

sé vegna erfiðleika í að draga athygli frá truflandi áreiti. Það svipar að sumu leyti til niðurstaðna í 

rannsókn Olatunji o.fl. (2011). Þar að auki hafa margar aðrar rannsóknir á athyglisblikk-

verkefninu gefið niðurstöðu, þ.e. að nákvæmni í svörun við T2 minnkar þegar bilið á milli T1 og 

T2 er lengra (á milli 200 til 600 ms) heldur en styttra (200 ms eða minna)(Dux og Marois, 2009). 

Almennt virðast því niðurstöður á athyglisblikk-verkefninu gefa vísbendingu um að 

athyglisskekkja feli í sér erfiðleika í að draga athygli frá ógnandi áreiti en það er því forvitnilegt 

að vita að hve miklu leyti hún felur í sér seinni tvö stig athyglisbeitingar, þ.e. að athygli beinist 

fljótt og auðveldlega að ógnandi áreiti og athyglisforðun. 

Af þessu má sjá að það er möguleiki að ótti við smit og mengun, einkenni áráttu- og 

þráhyggja, hafi tengsl við athyglisskekkju. Ef það skyldi vera, er í framhaldi af því forvitnilegt að 

vita hvað er á bakvið þá athyglisskekkju, til dæmis hvort hún sé á öllum þremur stigum 

athyglisbeitingar, þ.e. í erfiðleikum við að draga athyglina frá ógnandi áreiti, ógnandi áreiti 

fangar athyglina hratt og auðveldlega eða í athyglisforðun (Cisler og Koster, 2010). Þar að auki 

má einnig spyrja að því hvort athyglisskekkja orsaki kvíða í ótta við smit og mengun eða hvort 

kvíði orsaki athyglisskekkju. Niðurstöður rannsókna á athyglisskekkju í tengslum við kvíða sýna 

stuðning fyrir því að hún sé á öllum þremur stigum athyglisbeitingar (Bar-Haim o.fl., 2007; 

Koster o.fl., 2006). Þar að auki hafa niðurstöður rannsókna sýnt stuðning fyrir því að 

athyglisskekkja geti orsakað kvíða og öfugt (Bockstaele o.fl., 2013; Cisler og Koster, 2010). Ef 

athyglisskekkja hefur tengsl við ótta við smit og mengun væri áhugavert að kanna þetta í 

tengslum við ótta við smit og mengun. Annar möguleiki væri sá að athyglisskekkja sé ekki til 

staðar í áráttu- þráhyggjuröskun þar sem niðurstöður rannsókna á þeim tengslum hafa verið 
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misvísandi og því er þörf á fleiri rannsóknum til að skera úr um það (t.d. McCarthy, Shoyer, og 

Murdock, 1993; McNally, Riemann, Louro, Lukach, og Kim, 1992). 

 

Hugsanastjórn 

Niðurstöður úr hugsanastjórnunarverkefninu sýndu að þeir sem eru háir á ótta við smit og 

mengun áttu ekki í meiri erfiðleikum með að stjórna viðbjóðstengdum hugsunum heldur en þeir 

sem voru lágir, og var þá sama hvort litið var til frávísunartíma, eigin mats á erfiðleikum við að 

stjórna hugsun eða endurkomu hugsunar. Þetta er í nokkru ósamræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna. Til dæmis niðurstöður í rannsókn Ólafsson o.fl. (2014) sem sýndu mun á lengd 

frávísunartíma eftir hugsanategund og hópagerð og að þátttakendur áttu erfiðara með að skipta 

uppáþrengjandi og staðlaðri hugsun út fyrir hlutlausa hugsun heldur en að skipta hlutlausari 

hugsun út fyrir aðra hlutlausa hugsun. Í rannsókn Ólafssonar o.fl. (2014) sýndu niðurstöður 

einnig að endurkoma persónulega uppáþrengjandi hugsunar var meiri hjá hópnum sem skoraði 

hátt á OCI-R, þegar hugsa átti um hlutlausa hugsun, heldur en hjá hópnum sem skoraði lágt á 

OCI-R.  

Í þessari rannsókn gáfu niðurstöður almennt ekki til kynna að þeir sem voru háir á ótta 

við smit og mengun upplifðu meiri af neikvæðum tilfinningum við viðbjóðstengda hugsun heldur 

en þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun. Hvað varðar kvíða og ótta upplifðu þeir sem 

voru háir á ótta við smit og mengun almennt meiri kvíða og ótta bæði við slysatengdu og 

viðbjóðstengdu hugsun heldur en þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun, þegar litið er til 

meðaltala í niðurstöðunum. Þótt viðbjóðstengda hugsunin hafi vakið upp meiri viðbjóð heldur en 

slysatengda hugsunin fyrir þá sem voru háir á ótta við smit og mengun vakti viðbjóðstengda 

hugsunin upp u.þ.b. jafn mikinn viðbjóð og ógeð fyrir báða hópa. Þeir sem voru háir á ótta við 

smit og mengun upplifðu heldur ekki meiri sektarkennd, forðun, mengun og smit né tilhneigingu 

til að þrífa sig í tengslum við viðbjóðstengdu hugsunina heldur en þeir sem eru lágir á ótta við 

smit og mengun. Niðurstöður voru því ekki í samræmi við tilgátuna og fyrri rannsóknir 

(Ólafsson o.fl., 2014).  

Niðurstöður í hugsanastjórnunarverkefninu komu á óvart þar sem fyrri rannsóknir hafa 

sýnt stuðning fyrir því að þeir sem eru háir á ótta við smit og mengun eigi erfiðara með 

hugsunarstjórn heldur en þeir sem eru lágir á ótta við smit og mengun (Ólafsson o.fl., 2014). Þar 

að auki kom það verulega á óvart að þeir sem voru háir á ótta við smit og mengun höfðu almennt 
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lægri meðalfrávísunartími og minni endurkomu á fyrri hugsun í hugsanastjórn á slysa- og 

viðbjóðstengdum hugsunum heldur en þeir sem voru lágir á ótta við smit og mengun, þótt ekki 

hafi verið marktækur munur á meðaltölunum. Mögulegar skýringar á þessu eru nokkrar, til 

dæmis sú að úrtakið sé of lítið, þar sem aðeins fimm manns eru í háa hópnum og það hefur áhrif 

á tölfræðileg afköst tölfræðiprófa. Þar að auki gæti verið að viðbjóðstengda hugsunin sé almennt 

ekki að vekja upp viðbjóð hjá fólki. En þessar niðurstöður ber þó að túlka varlega þar sem þetta 

er lítið úrtak.  

 

Helstu takmarkanir og framtíðarhorfur 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrtakið er mjög lítið (n=18) sem dregur úr 

afköstum þeirra tölfræðiprófa sem voru notuð. Þar að auki voru þátttakendur allir nemendur við 

Háskóla Íslands og nánast allir kvenkyns, sem þýðir að ekki sé hægt að alhæfa niðurstöður yfir á 

alla einstaklinga, karlar sem konur, með ótta við smit og mengun. Hins vegar er fyrirhugað að 

safna frekari gögnum í þessari rannsókn og ber því að líta á þessar niðurstöður sem frumathugun. 

Hvað varðar athyglisblikk-verkefnið eru helstu takmarkanirnar þær að það eru ekki margar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á próffræðilegum eiginleikum þessarar aðferðar samkvæmt 

Bockstaele o.fl. (2013). Hins vegar virðist athyglisblikk-verkefnið vera næmara í að mæla 

athyglisskekkju heldur en punktakönnunar verkefnið og vísbendis verkefnið, miðað við fyrri 

rannsóknir á athyglisskekkju í áráttu- og þráhyggjuröskun. Þar sem rannsóknir á athyglisskekkju 

og áráttu- og þráhyggjuröskun sem notað hafa athyglisblikk-verkefnið sína samræmi í 

niðurstöðum en það sama á ekki við um punktakönnunar- verkefnið og vísbendisverkefnið sem 

hafa sýnt misvísandi niðurstöður. Þar að auki rannsökuðu Sigurjónsdóttir, Sigurðardóttir, 

Björnsson og Kristjánsson (2015) nýlega muninn á næmni athyglisblikk-verkefnis við 

punktakönnunar-verkefnið og vísbendisverkefnið í að mæla athyglisskekkju og niðurstöður 

þeirra sýndu að athyglisblikk-verkefnið var næmast í að mæla athyglisskekkju. Það bendir því til 

þess að athyglisblikk verkefnið væri áhrifaríkast í að mæla athyglisskekkju í síðari rannsóknum.  

Takmörkun í hugsanastjórnunarverkefninu er til dæmis mögulega sú að viðbjóðstengda 

hugsunin hafi ekki verið nægilega réttmæt til að endurspegla hugsun sem vekur upp viðbjóð. Þar 

sem fyrri rannsóknir á hugsanastjórn hafa sannarlega sýnt fram á erfiðleika í hugsanastjórn hjá 

fólki með áráttu og þráhyggju væri áhugavert að kanna tengsl hugsanastjórnar við ótta á smit og 

mengun nánar með réttmæta viðbjóðstengda hugsun í hugsanastjórnunarverkefninu.  
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Að lokum má nefna að niðurstöður þessarar rannsóknar gefa góða vísbendingu um að 

ástæða sé til þess að kanna athyglisskekkju betur hjá þeim sem eru með ótta við smit og mengun. 

Fyrirhugað er að safna frekari gögnum í þessari rannsókn. Þar að auki virðist vera stuðning fyrir 

því að athyglisblikk-verkefnið sé gagnlegt í að mæla athyglisskekkju í ótta við smit og mengun.  
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Viðauki 1  

 

Tafla 1 Númer á IAPS myndum eftir flokkum og meðaltalsgildi fyrir örvun og upplifun 

tilfinninga. 
Viðbjóður

(17) 

Mengun 

(18) 

  Ótti  

(35) 

  Hlutlaus 

(35) 

 

 

 

Númer Valence  

Mean 

Arousal 

Mean  

Númer Valence 

Mean 

Arousal 

Mean 

Númer Valence 

Mean 

Arousal 

Mean 

V-3030 1,91 6,76 6250 2,83 6,54 7236 5,64 3,79 

3059 1,81 6,48 6260 2,44 6,93 7211 4,81 4,20 

3160 2,63 5,35 6370 2,70 6,44 7190 5,55 3,84 

9040 1,67 5,82 6510 2,46 6,96 7052 5,33 3,01 

9300 2,26 6,00 6520 1,94 6,59 7175 4,87 1,72 

9320 2,65 4,93 6571 2,85 5,59 7095 5,99 4,21 

9322 2,24 5,73 6832 4,02 5,51 7041 4,99 2,60 

9325 1,89 6,01 9440 3,67 4,55 7150 4,72 2,61 

9321 2,81 6,24 9623 3,04 6,05 7096 5,54 3,98 

9570 1,68 6,14 9427 2,89 5,50 7235 4,96 2,83 

1275 3,30 4,81 9414 2,06 6,49 7025 4,63 2,71 

1111 3,25 5,20 6830 2,82 6,21 7900 6,50 2,60 

3016 1,90 5,82 6242 2,69 5,43 7248 5,22 4,22 

3195 2,06 6,36 6821 2,38 6,29 7182 5,16 4,02 

9301 2,26 5,28 6244 3,09 5,68 7179 5,06 2,88 

9302 2,23 5,58 6840 3,63 5,95 7183 5,58 3,78 

9332 2,25 5,34 2691 3,04 5,85 7247 5,05 4,14 

M- 9291 2,93 4,38 2683 2,62 6,21 7188 5,50 4,28 

9295 2,39 5,11 9422 4,95 5,09 7061 5,40 3,66 

9290 2,88 4,40 6243 2,33 5,99 7003 5,00 3,07 

9330 2,98 4,35 6825 2,81 5,36 7186 4,63 3,60 

7360 3,59 5,11 6211 3,62 5,90 7238 6,43 4,17 

7380 2,46 5,88 6210 2,95 6,34 7237 5,43 3,88 

8503mon

ey 

7,03  9621 3,22 5,76 7187 5,07 2,30 

9340 2,41 5,16 9600 2,48 6,46 7055 4,90 3,02 
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9341 3,38 4,50 9941 2,91 5,83 7053 5,22 2,95 

2750 2,56 4,31 9425 2,67 5,92 7010 4,94 1,76 

9031 3,01 4,82 9430 2,63 5,26 7017 5,18 3,12 

9090 3,56  9404 3,71 3,71 7018 4,81 3,91 

7359 2,59 5,36 9403 3,51 5,62 7020 4,97 2,17 

7504 5,67 4,25 9490 3,60 5,57 *300Geo

metry 

  

7240gym 6,02 5,51 9622 3,10 6,26 *400Geo

metry 

  

8501mon

ey 

7,91 6,44 6800 4,01 4,87 *500Geo

metry 

  

*100Puplic

bathroom 

    6241   3,42 4,54 *600Geo

metry 

  

*200Mans

neezing 

    6940   3,53 5,35    

*Myndir sem fundnar voru á netinu og bætt inn.  

 


