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Útdráttur 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að líðan getur haft áhrif á hugræna getu einstaklinga. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvort þeir sem mældust hærri á þunglyndis- og 
kvíðahluta DASS (e. Depression Anxiety Stress Scale) hefðu lakari hugræna virkni heldur en 
þeir sem mældust lægri á DASS. Rannsakendur lögðu DASS sjálfsmatskvarðann fyrir 
þátttakendur og skoðuðu kvíða- og þunglyndishlutann. Tilgátan rannsóknarinnar var sú að 
þeir einstaklingar sem skora hátt á þunglyndis- og kvíðahluta DASS prófsins séu með lakari 
hugræna getu og skori því lægra á Stroop, WAIS talnaröðunum og orðalista sem á að muna.  
Auk þess var skoðað hvort að áhrif þunglyndis og kvíða á hugræna getu væri háð því hvort 
áreiti væri tilfinningatengt eða ekki. Ekki var marktækur munur á háum og lágum á kvíða og 
þunglyndi hvað hugræna getu almennt varðar en niðurstöður sýndu marktæka samvirkni á 
milli þunglyndi og tegund áreita (tilfinningatengd vs hlutlaus) á minnisprófi.Niðurstöður voru 
að hluta í samræmi við fyrri rannsóknir.   
 
 
 
 
 
Lykilhugtök: Hugræn geta, kvíði, þunglyndi, DASS. 
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Abstract 
Research has shown that your health has an affect on your cognitive learning. The 

purpose of this study was to investigate whether those who scored higher on depressive and 
anxiety part DASS (e. Depression Anxiety Stress Scale) had poorer cognitive function than 
those who scored lower on DASS. The researchers went DASS self-assessment scale for 
participants and looked at anxiety and depression section. The hypothesis in this study was 
that individuals who score high on depressive and anxiety are part DASS test with poorer 
cognitive ability and score the lower on the Stroop, WAIS and word memory.  
Furthermore, it was examined whether the effects of depression and anxiety on cognitive 
ability would depend on whether the stimulus was feeling connected or not. There was no 
significant difference between high and low anxiety and depression what cognitive 
capabilities in general terms of the results showed significant synergy between depression 
and type of harassment (emotionally vs. neutral) in the memory tests. 
Results were partially consistent with previous studies. 
 
 
 
 
 
Key words: Cognitive ability, anxiety, depression and DASS. 
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Hefur líðan áhrif á hugræna getu einstaklinga? 

 Andleg líðan einstaklinga getur haft áhrif á stjórnun athygli, virkni vinnsluminnis og að 

muna almennt (Gil og Droit-Volet, 2009). Mikið hefur verið skoðað í þessu samhengi en 

rannsóknir benda til þess að sterk tengsl séu á milli lundarfarsraskana og neikvæðra áhrifa á 

hugræna getu (McDermott og Ebmeier, 2009). Þannig hefur verið sýnt fram á að líðan hefur 

áhrif á hugræna virkni einstaklinga (McDermott og Ebmeier, 2009). Það sem helst hefur vantað 

upp á að skoða í þessu samhengi eru tengsl líðan við fjölbreytt mælitæki sem mæla marga þætti 

hugrænnar getu. Einnig hefur verið ábótavant að skoða hvort samband líðan við hugræna getu 

er breytilegt eftir því hvort að áreitið er tilfinningahlaðið eða ekki. Þessi rannsókn mun því 

skoða ítarlega áhrif líðanar á ólíka þætti hugrænnar getu þegar bæði tilfinningatengd og hlutlaus 

áreiti eru notuð. Mismunandi niðurstöður hafa fengist úr rannsóknum sem hafa skoðað tengsl 

líðan við hugræna getu og því er mikilvægt að skoða þetta samband betur og kanna þá ólíka 

þætti hugarstarfs eins og gert er í þessari rannsókn.  

 Gerð var safngreining (e. meta analysis) á mörgum rannsóknum til þess að meta tengsl á 

milli alvarleika þunglyndis og hugrænnar getu þátttakenda (McDermott og Ebmeier, 2009). Það 

var gert með því að skoða fylgni á milli þunglyndisskora og árangurs á taugasálfræðilegum 

prófum einstaklinga. Í ljós kom mikil fylgni á milli alvarleika þunglyndis og hugrænnar 

frammistöðu einstaklinga í atburðaminni og vinnsluhraða þ.e. eftir því sem þunglyndið var 

alvarlegra því verra var minni þátttakenda og vinnsluhraði hægari. 

  Þunglyndi er algeng röskun í vestrænum heimi og er talið vera að aukast með ári hverju. 

Lundarfarsraskanir greinast hjá yngri einstaklingum en áður var talið (Eiríkur Örn Arnarson, 

2010). Rannsóknir benda til að þunglyndi geti haft neikvæð áhrif á námsárangur en þekkt er að 

það dragi úr hugrænni getu einstaklinga og hafi jafnvel neikvæð áhrif á félagslíf þeirra 

(Lewinsohn, Rohde og Seeley, 1998). 
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  Líðan einstaklinga getur haft mismunandi áhrif á vinnsluminni (Joormann og Gotlip, 

2008). Neikvæð líðan getur dregið úr virkni vinnsluminnis einstaklinga í ýmsum verkefnum en 

jákvæð líðan getur aftur á móti hjálpað einstaklingum að virkja vinnsluminnið (Joormann og 

Gotlip, 2008). Samkvæmt Baddeley (1983) vísar hugtakið vinnsluminni til tímabundinnar 

geymslu og úrvinnslu upplýsinga í heilanum. Baddeley sagði að mögulegt væri að halda utan 

um takmarkað magn upplýsinga í senn í vinnsluminninu, til dæmis talnaröð. Aðeins er hægt að 

geyma upplýsingarnar í skamman tíma og þær hverfa ósjálfrátt úr vinnsluminninu að þeim tíma 

loknum. Goldman-Rakic (1987) sagði vinnsluminni byggja að mestu á starfsemi framheilans. 

Hún taldi vinnsluminni vera hæfileikann til að halda mismunandi upplýsingum aðgengilegum 

eins lengi og þörf væri á til að framkvæma ýmiskonar verkefni. Samkvæmt þessum 

hugmyndum um vinnsluminni þá heldur það utan um tímabundna virkjun og viðhald á 

upplýsingum sem eru mikilvægar fyrir margar hliðar hugrænnar getu eins og skilning, röksemd 

og að læra (Pelosi, Slade, Blumhardt og Sharma, 2000). 

  Athyglisstjórn (e. attentional control) er skyld vinnsluminni. Athyglisstjórn getur 

hamlað sjálfvirkri eða óviðeigandi svörun við ákveðnum áreitum og sýnt í staðinn svör sem eru 

meira viðeigandi (Anderson, 2002). Í rannsókn sem gerð var á heilanum kom í ljós að 

heilasvæðin sem virkjuðust þegar athygli var skoðuð voru hvirfilblað, framheilablað, litli heili 

og stúka (McAlonan o.fl., 2007). Í kenningu Kaplan og Kaplan (1989) segir að til sé tvenns 

konar athygli. Annars vegar er það stýrð athygli sem krefst einbeitingar eða útilokunar á áreiti 

og hins vegar ósjálfráð athygli. Hún er fyrirhafnarlaus og virkjast þegar eitthvað áreiti á sér stað 

í kringum okkur. Talið er að þeir sem þjást af þunglyndi eigi erfiðara með stýrða athygli eins og 

að þurfa að útiloka eða hunsa hluti úr umhverfinu. Mor og Winquist (2002) gerðu rannsókn um 

sambandið á milli sjálfsmiðaðrar athygli og neikvæðra tilfinninga. Sjálfsmiðuð athygli er þegar 

einstaklingar beina athygli að sjálfum sér í ýmsum aðstæðum og hugsa þannig aðstæður út frá 

sjálfum sér. Mor og Winquist halda því fram að neikvæðar upplifanir geti látið fólk finna fyrir 
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lakari sjálfsmiðaðri athygli.  

  Einstaklingar með alvarlegt þunglyndi þjást oft af skerðingu á atburðaminni, 

vinnsluminni og hugrænni vinnslu. Rannsókn sem framkvæmd var af Herrera-Guzmán og 

félögum (2009) styður það að lyf við þunglyndi geta aukið hugræna virkni hjá einstaklingum 

með alvarlegt þunglyndi. Þeir rannsökuðu áhrif SSRI lyfja (e. selective serotonergic reuptake 

inhibitors) og SNRI lyfja (e. serotenergic-noradrenergic reuptake inhibitors) til að auka færni í 

ákveðnum verkefnum sem krefjast minnis og hugræns vinnsluhraða hjá þeim sem hafa alvarlegt 

þunglyndi. 73 þátttakendur féllu undir greiningaskilmerki fyrir alvarlegt þunglyndi á Hamilton 

þunglyndis kvarðanum. Einstaklingum var skipt í tvo hópa þar sem annar fékk SSRI (n=36) en 

hinn SNRI (n=37) í 24 vikur. Eftir rannsóknatímann voru þátttakendur látnir endurtaka 

þunglyndisprófið sem var lagt fyrir þá í byrjun. Báðar meðferðirnar skiluðu árangri þegar 

skoðað var atburðaminni, vinnsluminni og hugrænn vinnsluhraði. Einstaklingum sem fengu 

SNRI lyf gekk betur á verkefnum sem tóku á atburða- og vinnsluminni heldur en hópnum sem 

fékk SSRI lyf (Herrera-Guzmán, Gudayol-Ferré, Herrera-Guzmán, Guàrdia-Olmos, Hinojosa-

Calvo, og Herrera-Abarca, 2009).   

  Rannsóknir hafa sýnt fram á að þunglyndir upplifa oft að tíminn líði hægar hjá sér 

heldur en öðrum (Gil og Droit-Volet, 2009). Rannsókn Gil og Droit-Volet (2009) kannaði 

breytingar á skynjun á tíma sem afleiðingu af þunglyndiseinkennum. Þetta var rannsakað með 

því að biðja þunglynda þátttakendur um að telja upp að 10 í hljóði. Þeir virtust vera lengur að 

því en aðrir og því virðist innri klukka þunglyndra líða hægar en hjá öðrum. Hægagangur á 

líkamsklukkunni gæti skýrt muninn á skynjun hjá þunglyndum og öðrum einstaklingum. Ef 

tilfinningalegt ástand einstaklinga er krónískur dapurleiki hefur það áhrif á tímaskynjun þeirra á 

þann hátt að þeir upplifa tímann líða hægar en hann í raun gerir. Í sömu rannsókn voru 

þátttakendur látnir framkvæma tvískipt verkefni og tíminn sem tók að gera verkefnin hjá 

hverjum og einum var skráður niður. Í ljós kom að þeir sem voru þunglyndir voru lengur að 
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gera verkefnin og niðurstöður sýndu fram á að sorgin sem býr oft í þunglyndum getur á 

einhvern hátt útskýrt frammistöðu þeirra í ýmsum verkefnum (Gil og Droit-Volet, 2009).  

  Í rannsókn Kizilbash, Vanderploeg og Curtiss (2002) voru áhrif kvíða- og 

þunglyndiseinkenna einstaklinga, á minni þeirra, metin með tilliti til MMPI (e. Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory). Það er listi sem metur persónuleikaeinkenni og líðan 

einstaklinga. Þátttakendur rannsóknarinnar tóku CVLT (e. California Verbal Learning Test) 

minnispróf en í því les rannsakandi 16 nafnorð upphátt með einnar sekúndu millibili. 

Þátttakendur eru beðnir um að muna eins mörg orð og þeir geta í hvaða röð sem er. Í ljós kom 

að ákveðin persónuleikaeinkenni höfðu áhrif á tafarlausa endurheimt á nýjum upplýsingum og 

hversu miklar upplýsingar þátttakendur náðu að endurheimta. Í persónuleikaprófinu voru 

kvíðaeinkenni einstaklinga skoðuð. Kvíði einn og sér hafði ekki stórvægileg áhrif á minni þar á 

meðal tafarlausa endurheimt, varðveislu nýrra upplýsinga og magn þeirra. Þeir þátttakendur 

sem skoruðu hátt á þunglyndis- og kvíðaeinkennum í CVLT fengu verstu niðurstöðurnar. 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi fram á að þeir þátttakendur sem voru aðeins háir á þunglyndi 

áttu erfiðara með tafarlausa endurheimt og magn upplýsinga heldur en aðrir en þeir voru betri í 

upprifjun og varðveislu upplýsinga á CVLT. Þeir sem þjáðust aðeins af kvíða sýndu ekki meiri 

mun en aðrir á minnisprófunum en niðurstöður sýndu fram á að þeir sem voru með bæði kvíða 

og þunglyndi, samkvæmt persónuleikaprófinu, sýndu verri frammistöðu tengda minni.  

  Í rannsókn Pelosi o.fl. (2000) var 28 einstaklingum skipt í tilrauna- og samanburðarhóp. 

Fyrrnefndi hópurinn samanstóð af 14 þunglyndum einstaklingum og samanburðarhópurinn 

innihélt 14 einstaklinga sem voru án þunglyndisgreiningar. Hóparnir tóku báðir Sternberg 

working memory task og frammistaða hópana tveggja var borin saman. Prófið metur 

atburðaminni þar sem þátttakendur þurfa að muna nokkra tölustafi í einu og álagið á minnið 

aukið smám saman með því að fjölga tölustöfunum. Þunglyndu þátttakendurnir gerðu fleiri 

mistök en þeir sem voru í samanburðarhópnum þegar álagið á minnið jókst frá einum tölustaf 
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upp í fimm (Pelosi o.fl., 2000).   

  Árið 2003 gerðu Seevigny, Everett og Grondin rannsókn þar sem notast var við 15 

einstaklinga sem höfðu þunglyndisgreiningu og 20 aðra sem þjáðust ekki af þunglyndi. Þeir 

voru allir prófaðir á athyglisprófum. Allir þátttakendurnir tóku Continuous Performance Test. 

Þeir þunglyndu sýndu verri frammistöðu heldur en hinir en prófið er þekkt fyrir að prófa getu 

fólks til að viðhalda athygli. Í rannsókninni var þannig sýnt fram á að þunglyndi getur haft 

neikvæð áhrif á athygli einstaklinga.  �

  Talið hefur verið að fjölbreytni hugrænna kvilla sem koma gjarnan fram hjá sjúklingum 

með alvarlegt þunglyndi sé hægt að rekja til galla í nýtingu á vinnslukerfi heilans (framheila og 

heilaberki). Þetta gæti hugsanlega skýrst af vanvirkni í vinnsluminni þunglyndra einstaklinga 

(Rose og Ebmeier, 2006).  

  Eysenck og Calvo (1992) halda því fram að kvíði geti komið í veg fyrir minnisgetu 

einstaklinga í ákveðnum aðstæðum. Kvíðafullur einstaklingur á þannig erfiðara með að einbeita 

sér að ákveðnum verkefnum vegna skorts á athygli. Hann stendur sig því almennt verr en 

einstaklingur sem er laus við kvíða við úrvinnslu verkefna sem reyna á vinnsluminnið.  

  Teasdale og Dent (1987) gerðu rannsókn þar sem þeir notuðust við virkjun skaps (e. 

mood induction) þeir lögðu minnispróf með lýsingarorðum fyrir þátttakendur og rannsökuðu 

hvort að sorgleg tónlist myndi kalla fram depurð hjá þátttakendum. Þátttakendur þeirra voru 

konur sem skipt var í tvo hópa. Í öðrum hópnum voru konur sem höfðu sögu um þunglyndi en í 

hinum þær sem ekki höfðu verið þunglyndar. Lagt var fram minnispróf með 16 neikvæðum og 

jákvæðum lýsingarorðum áður en tónlist var spiluð og aftur þegar henni var lokið. Enginn 

munur var á hópunum áður en tónlistin var spiluð en eftir að hafa hlustað á sorglega tónlist 

mundu þær konur sem áttu sögu um þunglyndi fleiri neikvæð lýsingarorð. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru í samræmi við tilgátu Teasdale (1988) um mismunandi virkjun þunglyndis. 

Samkvæmt henni hefur fólk með sögu um þunglyndi neikvætt hugsanamynstur sem virkjast 
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þegar það upplifir depurð. Hjá sumu fólki er jafnvel talið að væg depurð geti virkjað neikvæðar 

hugsanir sem það hefur upplifað áður með þunglyndi sitt og þannig verður breyting í 

hugsanamynstri. �

  Kenning Teasdale fjallar um að þunglyndi valdi minnisskekkju (Teasdale, 1988). 

Skekkjan kemur fram í endurheimt og skráningu minninga sem stjórnast af lundarfari 

einstaklings. Samkvæmt kenningu Teasdale ættu neikvæðir einstaklingar frekar að muna 

neikvæðar minningar heldur en jákvæðar. Í kenningunni segir hann að þunglyndi hafi neikvæð 

áhrif á hugræna getu, svo sem minni. Tengslin á milli depurðar og hugsanaskekkju virðist vera 

sterkari hjá þeim sem eiga sér sögu um þunglyndi og þannig getur niðurdregið skap orsakað 

ákveðnar skekkjur í minni.   

  Spies, Hesse og Hummitzsch (1996) rannsökuðu áhrif  jákvæðra og neikvæðra 

skapsmuna á hlutverk vinnsluminnis. Þeir sýndu þátttakendum 16 jákvæð og 16 neikvæð orð til 

þess að meta í hvernig skapi þeir voru. Dæmi um orð voru kyrrlátur, ofsakátur, leiður og reiður. 

Einstaklingarnir voru spurðir að því hvernig þeim liði á þessari stundu og áttu að svara hverju 

orði með 5-punkta skala þar sem 1 átti alls ekki við og 5 átti mjög vel við. Síðan lögðu þeir 

einfalt orðapróf fyrir þátttakendur til þess að kanna skammtímaminni þeirra og einnig erfitt 

lestrarpróf til að kanna vinnsluminnið. Spies og félagar halda því fram að ef að lundarfar hefur 

áhrif á vinnsluminni þá ætti erfiða lestrarprófið frekar að sýna tengsl þar á milli heldur en 

auðvelda orðaprófið. Neikvætt skap sýndi ekki fram á mun svo þeir ályktuðu að neikvætt skap 

minnkaði ekki getu einstaklinganna í prófunum. Jákvætt skap orsakaði hins vegar slakari getu 

þátttakenda í flókna prófinu heldur en því auðvelda. Spiel og félagar töldu því að jákvætt skap 

dragi sérstaklega úr virkni einstaklinga.  

  Rannsóknir um hugræna virkni í tengslum við þunglyndi hafa sýnt fram á misræmi í 

niðurstöðum (McDermott og Ebmeier, 2009). Það gæti stafað af því að misjafnt er hvaða 

mælitæki eru notuð þegar hugræn virkni er skoðuð. Einnig getur sambandið á milli alvarleika 
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þunglyndis og skerðingu á hugrænni getu einstaklinga farið eftir því hvaða hugrænu eiginleika 

er um að ræða (t.d. minni eða athygli). Mikilvægt er að vera meðvitaður um hin ýmsu próf sem 

mæla mismunandi þætti hugrænnar getu (McDermott og Ebmeier, 2009).  

  Cataldo, Nobile, Lorusso, Battaglia og Molteni (2005) greindu frá því að frammistaða 

einstaklinga á vinnsluhraða tengdist alvarleika þunglyndis en þunglyndi hafði ekki áhrif á 

merkingarminni þátttakenda. Aftur á móti fundu Naismith, Hickie, Turner, Little, Winter, Ward 

og Parker (2003) út að alvarleiki þunglyndis tengdist merkingartæku minni auk 

framkvæmdavirkni (e. executive functioning) einstaklinga.  Einnig geta áhrif lundarfars á 

hugræna getu mögulega verið mismunandi eftir því hvort að hugrænu áreitin eru 

tilfinningatengd eða hlutlaus samkvæmt kenningu Teasdale (1988). Þá benda sumar rannsóknir 

til að þunglyndir eða neikvæðir einstaklingar muni frekar tilfinningatengd orð heldur en 

hlutlaus. Þetta gefur til kynna að áhrif þunglyndis- eða kvíðaeinkenna á hugræna getu séu háð 

tilfinningum að minnsta kosti hvað atburðaminni varðar. Joormann og Gotlip (2008) 

framkvæmdu rannsókn með tveimur hópum þar sem í öðrum hópnum voru einstaklingar með 

alvarlega þunglyndisröskun samkvæmt DSM-V en hinn hópurinn var samanburðarhópur og 

enginn í þeim hóp hafði þunglyndisgreiningu þegar rannsóknin fór fram. Þátttakendur í báðum 

hópunum áttu að leggja á minnið tvo lista af tilfinningatengdum orðum en þar á eftir áttu þeir 

að einblína á að muna orðin á öðrum hvorum listanum. Áhrif tilfinningatengdu orðanna á 

þátttakendur voru rannsökuð með því að spyrja þá út í nokkur orð sem voru á öðrum hvorum 

listanum. Áttu þátttakendur að svara hvort þessi orð hefðu verið á þeim lista sem þeir lögðu á 

minnið. Þegar bornar voru saman niðurstöður á milli hópana tveggja kom í ljós að þunglyndu 

þátttakendurnir mundu frekar neikvæðu orðin en þau jákvæðu. Þessar niðurstöður benda til þess 

að einkenni þunglyndis tengist því að eiga í erfiðleikum með að fjarlægja neikvæð orð úr 

vinnsluminni.  
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Þessi rannsókn  

  Samkvæmt niðurstöðum Pelosi o.fl. (2000) þar sem þunglyndu þátttakendurnir gerðu 

fleiri mistök en samanburðarhópurinn þegar álagið í prófinu jókst mætti ætla að þeir sem skora 

hærra á DASS (e. Depression Anxiety Stress Scale) í þessari rannsókn verði með lakari 

frammistöðu í WAIS (e. Wechsler Adult Intelligence Scale) talnaprófinu. Þar þurfa þátttakendur 

að leggja tölur á minnið og álagið eykst smám saman með auknum fjölda talna.   

  Í þessari rannsókn er notast við DASS próf en kosturinn við að nota þunglyndis-, kvíða- 

og streitukvarðann er sá að einnig er hægt að meta tengda kvilla eins og kvíða og streitu 

samhliða þunglyndi (Daníel Þór Ólason, Jakob Smári, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik 

Sigurðsson, 2008). Munurinn á hugrænni getu er skoðaður hjá þeim sem skora hátt eða lágt á 

DASS prófinu í þessari rannsókn. Ástæðan fyrir vali á þessu efni er sú að á síðustu árum hefur 

þunglyndi aukist meðal almennings og því er vert að skoða áhrif þess á hugræna getu 

einstaklinga.  

  Einnig er notast við Stroop próf sem metur athygli þátttekanda. Tvær hugmyndir liggja 

að baki Stroop lita og orðaprófinu. Annars vegar að ákveðin ferli athyglinnar séu sjálfkrafa og 

óhjákvæmileg og hins vegar að athygli krefst einbeitningar þar sem mikil orka getur farið í það 

að útiloka áreiti (MacLeod og Colin, 1991). Rannsóknir á þessari aðferð hafa sýnt að erfitt 

reynist að segja nafn á lit þegar orðið hefur aðra merkingu eins og að segja svartur þegar það 

stendur rauður (Jensen og Rohwer, 1966). Ef niðurstöður Stroop prófanna verða í samræmi við 

kenningu Kaplan og Kaplan ættu þátttakendur sem skora hátt á þunglyndiskvörðum að vera 

með lakari árangur á Stroop prófunum.   

  Vinnsluminni þátttakenda verður mælt með WAIS talnarprófinu en þar þurfa 

þátttakendur að endurtaka talnaröð eftir rannsakendum. Skoðuð verður getan á WAIS hjá þeim 

sem skora hátt á þunglyndis- og kvíðahluta DASS og borið saman við þá sem skora lágt á 

DASS.  
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  Þessi rannsókn mun einnig kanna atburðaminni hjá þeim sem skora hátt og lágt í 

þunglyndis- og kvíða hluta DASS. Einnig hvort kvíði og þunglyndi hafi áhrif á minni 

einstaklinga. Það er kannað með hlutlausum og tilfinningatengdum orðum sem þarf að muna en 

tilfinningatengdu orðin eru bæði jákvæð og neikvæð. Auk þess verður skoðað hvort að þeir 

þátttakendur sem skora hátt á þunglyndis- og kvíða hluta DASS muni fleiri tilfinningatengd 

(neikvæð) en hlutlaus orð. Notast verður við fjölbreytt mælitæki til að meta hugræna getu 

einstaklinga.  

  Tilgátur rannsóknarinnar eru tvær; annars vegar að þeir einstaklingar sem skora hátt á 

þunglyndis- og kvíðahluta DASS prófsins séu með lakari hugræna getu og skori því lægra á 

Stroop, WAIS og orðalistanum. Eins og sjá má í rannsóknunum hér að ofan standa þeir 

einstaklingar sem skora hátt á þunglyndiskvörðum sig verr í ýmsum hugrænum prófum. Hins 

vegar er tilgáta rannsóknarinnar sú að áhrif þunglyndis og kvíða á frammistöðu á minnishluta 

hugrænu verkefnanna sé tilfinningatengd þ.e. að þeir sem skora hærra á  þunglyndi og/eða 

kvíða hluta DASS standi sig betur þegar áreiti eru tilfinningahlaðin (neikvæð) heldur en 

hlutlaus.  

  



LÍÐAN	OG	HUGRÆN	GETA	

	

10	

Aðferð 
Þátttakendur 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru 50 samtals, 30 konur og 20 karlar. Aldur 

þátttakenda spannaði aldursbilið 20 til 50 ára og var meðalaldurinn 26 ár. Skilyrðin fyrir því 

að taka þátt í rannsókninni voru annars vegar að vera á aldrinum 20 til 50 ára og hins vegar 

að vera ekki með litblindu. Þátttakendur tóku þátt í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja 

og fengu ekkert nema þökk frá rannsakendum fyrir að hafa gefið sér tíma til að taka prófin. 

Þáttakendur skrifuðu allir undir upplýst samþykki sem sjá má í viðauka A.   

Mælitæki  

  Stroop próf. Stroop athyglisprófið er bæði réttmætt og mælist hátt í áreiðanleika. Það er 

því mjög vinsælt taugasálfræðilegt mælitæki (Jensen og Rohwer, 1966). Þegar Stroop próf er 

framkvæmt eru einstaklingar látnir fá blað með litaheitum þar sem orðin eru í mismunandi lit 

og ekki víst að litaheitið passi við litinn sem er á orðinu. Dæmi um þetta er þegar orðið rauður 

er blátt á litinn og þátttakendur eiga að segja hvaða litur er á hverju orði fyrir sig og sniðganga 

merkingu orðanna.  

  Í hverju Stroop prófi eru 32 orð og sex litir sem koma til greina. Þeir eru gulur, blár, 

rauður, grænn, bleikur og fjólublár. Fjögur Stroop próf voru lögð fyrir og var hvert próf með 

mis mikið ósamræmi á orði og þeim lit sem á því var. Stroop prófið sem allir tóku fyrst hafði 

fullt samræmi, allir litir pössuðu við orðin. Það má sjá í viðauka B. Stroop próf tvö var með 

70% ósamræmi á orðum og lit en það má sjá í viðauka C. Stroop próf þrjú var með 30% 

ósamræmi á orðum og lit en það má sjá í viðauka D. Stroop próf fjögur var með 100% 

ósamræmi þar sem ekkert orð passaði við litinn sem á því var en það má sjá í viðauka E.   

  Orðalisti. Upp var lesinn frumsaminn orðalisti sem samanstóð af 20 orðum. Hlutverk 

hans var að meta atburðaminni þátttakenda. Listinn innihélt 10 hlutlaus orð og 10 

tilfinningatengd orð. Dæmi um hlutlaus orð á orðalistanum voru: skólataska, bíll og banani en 
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dæmi um tilfinningatengd orð voru: glaður, heppinn og reiður. Sjá má orðalistann í heild sinni í 

viðauka F.  

  The Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV). The Wechsler Adult Intelligence 

Scale -FOURTH Edition (WAIS-IV) var þróað til þess að meta hugræna getu fullorðinna 

einstaklinga (Wechsler, 1939). Prófið skoðar tengsl milli vitsmunalegrar virkni og minnis. 

WAIS er vinsæll mælikvarði til þess að mæla vinnsluminni og mælist hátt í áreiðanleika 

(Wechler, 1939). Prófið inniheldur 11 undirpróf sem öll eru með mismunandi sniði. Yfirleitt 

tekur um 60-90 mínútur að klára prófið (Wechler, 1939). Í þessari rannsókn mun vera notast 

við einn hluta af þessum 11 undirprófum WAIS-IV prófsins en sá hluti nefnist 

Vinnsluminniskvarði (e. working memory scale). Í þeim hluta prófsins notast rannsakendur við 

talnaraðir. Rannsakandi les upp tölur í röð sem að þátttakandi á að segja upp eftir rannsakanda á 

þrjá mismunandi vegu. Í fyrsta þætti prófsins á þátttakandinn að segja talnaraðirnar beint upp 

eftir rannsakanda. Þar næst á þátttakandinn að rifja tölurnar upp aftur á bak og í síðasta hluta 

prófsins á þátttakandinn að raða tölunum í rétta röð, lægsta talan er sögð fyrst og sú hæsta 

síðast. WAIS talnaraðaprófið má einnig sjá í viðauka G.  

  Depression Anxiety Stress Scales (DASS). Depression Anxiety Stress Scales (DASS) 

mælir þunglyndi, kvíða og streitu (Lovibond og Lovibond, 1995). Í DASS er mikið 

samleitniréttmæti og innra réttmæti (Daníel Þór Ólafsson o.fl., 2008). DASS inniheldur 42 

tilfinningatengdar fullyrðingar. Þátttakendur eiga að merkja við á skalanum 0-3 hversu vel hver 

fullyrðingin á við um líðan þeitrra síðastliðna viku. Talan 0 stendur fyrir ,,á alls ekki við”, talan 

1 ,,á við að einhverju leyti eða stundum”, talan 2 ,,á töluvert vel við eða drjúgan hluta vikunnar” 

og talan 3 stendur fyrir ,,að það eigi mjög vel við eða mest allan tímann”. DASS prófið má sjá í 

viðauka H.   

 Eins og áður segir inniheldur DASS 42 fullyrðingar en þær skiptast í þrennt, streitu- 

þunglyndis- og kvíðafullyrðingar. Ákveðið var að notast við bæði þunglyndis- og kvíðahluta 



LÍÐAN	OG	HUGRÆN	GETA	

	

12	

DASS prófsins. Dæmi um þunglyndisfullyrðingar eru: ,,ég virtist alls ekki geta fundið fyrir 

neinum góðum tilfinningum”, ,,ég gat ekki byrjað á neinu” og ,,mér fannst ég ekki geta hlakkað 

til neins”. Dæmi um kvíðafullyrðingar eru ,,ég fann fyrir munnþurrki”, ,,ég átti í erfiðleikum 

með að anda (t.d. allt of hröð öndun, mæði án líkamlegrar áreynslu” og ,,mér fannst ég vera 

óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að gefa sig)”.   

  Miðað var við miðgildið þegar skipt var í háa og lága á þunglyndi annars vegar og á 

kvíða hins vegar. Þátttakendum var þannig skipt í tvo hópa eftir frammistöðu þeirra á 

þunglyndiskvarða DASS annars vegar og kvíðakvarða DASS hins vegar. Þeir 23 einstaklingar 

sem skoruðu hæst í DASS voru settir saman í hóp og þeir 27 einstaklingar sem skoruðu lægst 

voru saman í hóp og munurinn á milli þeirra sem skoruðu hærra og lægra skoðaður í 

þunglyndis- og kvíðahópnum. Notast var við Cronbach’s alpha áreiðanleikastuðul til þess að 

meta áreiðanleika fyrir DASS í rannsókninni. Áreiðanleikinn mældist 0,909 fyrir þunglyndi og 

0,878 fyrir kvíða. 

Rannsóknarsnið 

  Notast var við tvær 2 þunglyndir/kvíði (háir og lágir) x 2 tegundir orðalista (hlutlaus og 

tilfinningatengd) blandaðar dreifigreiningar fyrir orðalistana. Ekki reyndist neinn munur á 

jákvæðum og neikvæðum orðum og voru þau því sett saman sem tilfinningatengd orð á móti 

hlutlausum. Auk þess var notast við tvær 4 þunglyndir/kvíðnir (háir og lágir) x 4 tegundir 

Stroop (mismikið ósamræmi) blandaðar dreifigreiningar fyrir tíma og villur á Stroop prófum.   

  Niðurstöður talnaraðarinnar voru skoðaðar í t-prófi þar sem áhrif þunglyndis/kvíða (háir 

lágir) og frammistaða á talnaröðunum var skoðað.   

Framkvæmd 

  Rannsóknin var framkvæmd á tveimur stöðum, í Háskólanum á Akureyri og 

Háskólanum í Reykjavík. Framkvæmdin fór þannig fram að þátttakendur fóru inn í lokað 

herbergi, í öðrum hvorum skólanum, einn í einu. Áður en rannsóknin hófst útskýrðu 
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rannsakendur fyrir hverjum og einum þátttakanda að rannsóknin væri nafnlaus og þeirra 

útkoma birtist ekki ein og sér. Útskýrt var að teknar yrðu þrjár tegundir prófa sem meta 

hugræna getu og tvö próf sem meta lundarfar.   

  Rannsakendur notuðust við skráningarblað fyrir hvern og einn þar sem þeir skráðu niður 

villur og tíma hjá hverjum þátttakanda í Stroop prófinu. Einnig voru skráningablöð þátttakenda 

notuð til að skrifa útkomur allra prófa á eitt blað. Skráningarblaðið má sjá í viðauka I.   

  Áður en prófin voru lögð fyrir var byrjað á því að láta þátttakendur lesa og skrifa undir 

upplýst samþykki (viðauki A). Þegar lestrinum var lokið voru þátttakendur beðnir um að skrifa 

undir ef þeir treystu sér til þátttöku. Þátttakendum var sagt að þeir ættu að ljúka við prófin eins 

hratt og rétt og þeir gætu. Rannsakendur notuðust við skeiðklukku til þess að taka tímann á því 

hversu lengi hver þátttakandi var að lesa hvert Stroop próf. Einnig höfðu rannsakendur blað hjá 

sér til að merkja tíma og villur hvers þátttakanda.   

  Fjögur Stroop próf voru lögð fyrir en allir þátttakendur tóku Stroop próf eitt fyrst. Það 

hafði fullt samræmi, allir litir pössuðu við orðin. Þátttakendur rannsóknarinnar voru látnir taka 

hin þrjú Stroop prófin í mismunandi röð á tilviljanakenndan hátt. Stroop prófum tvö, þrjú og 

fjögur var því raðað upp á sex mismunandi máta þar sem allir þátttakendur tóku próf eitt alltaf 

fyrst (e. Complete counterbalancing). Áður en þátttakendur tóku Stroop prófin var þeim sýnt 

litaspjald sem sýndi alla litina sem komu upp á Stroop prófunum.  

  Þegar þátttakendur voru tilbúnir að byrja var fyrsta Stroop prófið lagt á borðið og 

rannsakendur hófu tímatöku á meðan þátttakendur sögðu litina á orðunum. Þegar þátttakendur 

luku við síðasta litinn var tíminn stöðvaður og tími og villur þátttakenda skráðar niður. Stroop 

próf tvö, þrjú eða fjögur voru lögð fyrir í tilviljanakenndri röð. Þar áttu þátttakendur einnig að 

segja litinn en hunsa orðið sjálft. Þegar þátttakendur höfðu lokið við að taka Stroop prófin 

fjögur var komið að orðalistanum.   

  Rannsakendur útskýrðu fyrir þátttakendum hvernig orðalistinn virkaði þ.e. að orðin yrðu 
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lesin upp og að upplestri loknum ættu þátttakendur að rifja upp öll orðin sem þeir mundu úr 

listanum. Rannsakendur lásu upp 20 orð hátt og skýrt og létu líða u.þ.b. eina sekúndu á milli 

orða. Að lestri loknum var þátttakendum sagt að þeir mættu byrja að rifja upp þau orð sem þeir 

mundu en til þess fengu þeir 20 sekúndur. Þegar þátttakendur höfðu lokið upprifjun orðanna og 

gátu ekki munað fleiri var komið að WAIS talnaröðunum. Rannsakendur útskýrðu fyrir 

þátttakendum hvernig talnaraðirnar virka. Í fyrstu umferð myndu rannsakendur lesa upp tölur 

og þátttakendur ættu að endurtaka tölurnar í réttri röð. Í annarri umferð lásu rannsakendur upp 

tölur og áttu þátttakendur að segja tölurnar aftur á bak. Í þriðju og síðustu umferðinni lásu 

rannsakendur upp talnaröð og þá áttu þátttakendur að segja tölurnar í röð frá þeirri lægstu til 

þeirrar hæstu.   

  Þegar þátttakendur höfðu lokið við WAIS prófið var komið að því að taka DASS prófið. 

Rannsakendur tóku það skýrt fram að öll prófin væru nafnlaus og frammistaða þátttakenda 

kæmi ekki fram ein og sér. Allir þátttakendur tóku prófin í lokuðu rými og var rannsakandi inni 

í herbergi þegar að þátttakendur tóku prófin. Ef þátttakendur voru óvissir um spurningu eða 

hugtak gátu þeir beðið rannsakanda um að útskýra atriðið betur. Hver þátttakandi setti prófin 

sín sjálfur í umslag, lokaði fyrir og setti í bunka með öðrum umslögum. Þegar þátttakendur 

höfðu lokið verkefnunum fimm söfnuðu rannsakendur gögnunum saman og skráðu niður á 

skráningarblaðið hversu mörg stig hver þátttakandi fékk í hverju prófi. 
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Niðurstöður 
 

 Markmið þessara rannsóknar var að skoða áhrif þunglyndis annars vegar og kvíða 

hins vegar á hugræna getu einstaklinga. Einnig var það markmið rannsóknarinnar að skoða 

áhrif kvíða og þunglyndis á frammistöðu á minnisprófi þegar hlutlaus og tilfinningatengd 

áreiti eru notuð. Til að mæla athygli var notast við Stroop próf, til þess að mæla vinnsluminni 

var notast við talnaraðir og til þess að mæla atburðaminni var notast við orðalista sem innihélt 

bæði tilfinningatengd og hlutlaus orð. Notast var við tvær 2 þunglyndir/kvíðnir (háir og lágir) 

x 2 tegundir orðalista (hlutlaus og tilfinningatengd) blandaðar dreifigreiningar til að greina 

frammistöðu á orðalistum. Einnig var notast við tvær 2 þunglyndir/kvíðnir (háir og lágir) x 4 

tegundir Stroop blandaðra dreifigreiningar til að skoða villur og tíma á Stroop prófum. 

Frammistaða á talnaröðum var skoðuð með t-prófi þar sem háir og lágir á þunglyndi/kvíðnir 

voru bornir saman. Miðað var við alfastuðulinn 0,05. Engir útlagar voru í gögnunum og því 

hægt að nota gögn allra þáttakendanna 50 í rannsókninni.  

Lýsandi tölfræði  

  Hæsta gildi þunglyndiskvarða DASS var 30 og lægsta gildi var 0. Hæsta gildi 

kvíðakvarða DASS var 29 og lægsta gildi 0. Miðgildi var 3 á báðum kvörðum og meðaltalið 

var 5,90 á þunglyndiskvarðanum en 5,60 á kvíðakvarðanum. Miðað var við miðgildið þegar 

skipt var í háa eða lága á þunglyndi annars vegar og á kvíða hins vegar (e. median split). 

Þannig skoruðu þeir sem mældust lægri á kvíða og þunglyndi 3 eða minna á DASS en þeir 

sem mældust hærri á kvíða og þunglyndi skoruðu 4 eða meira. Því urðu 27 einstaklingar í 

hópunum lægri á þunglyndi og lægri á kvíða og 23 í hópunum hærri á þunglyndi og hærri á 

kvíða.  

Tafla 1 

Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik fyrir DASS 

  Þunglyndi    Kvíði  
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n Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik n Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

50 5,90 3 7,316 50 5,60 3 6,679 

 

Áhrif þunglyndis á athygli 

  Í töflu 2 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik á villum og tíma í Stroop prófunum 

fjórum hjá háum og lágum á þunglyndishluta í DASS.  

Tafla 2 

Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik fyrir háa og lága á þunglyndi  

  Lægri á 

þunglyndi 

  Hærri á 

þunglyndi 

  

        

  n Meðaltal Staðalfrávik n Meðaltal Staðalfrávik 

Stroop 1 Tími  50 21,41 7.212 50 23,48 8,468 

 Villur 50 0,07 0,267 50 0,26 0,541 

Stroop 2 Tími  50 32,81 9,115 50 33,61 7,095 

 Villur 50 1,56 1,528 50 2,30 2,162 

Stroop 3 Tími 50 29,89 7,953 50 32,52 8,295 

 Villur 50 1,15 1,562 50 1,17 1,850 

Stroop 4 Tími 50 31,67 8,449 50 34,09 8,163 

 Villur 50 1,04 1,192 50 1,30 1,490 

 

  Útkoma úr 2x4 dreifigreiningu þegar villur voru skoðaðar sýndu að meginhrif fyrir 

breytuna tegund Stroop voru marktæk F(1,48)=12,233, p=0,001. Eins og sjá má á mynd 1, 

gerðu þátttakendur flestar villur á Stroop 2 en færri á Stroop 3 og fæstar á Stroop 1. 

Eftirfylgnipróf (e. Bonferroni) sýndu að þátttakendur gerðu marktækt færri villur á Stroop 1 

samanborið við önnur Stroop próf (p<0,001). Einnig gerðu þátttakendur fleiri villur á Stroop 

2 samanborið við Stroop 4, sá munur var nálægt því að vera marktækur (p=0,051). Annað var 
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ekki marktækt. Meginhrif fyrir breytuna þunglyndi voru ekki marktæk og samvirkni á milli 

breytanna þunglyndi og tegund Stroop var ekki marktæk (sjá nánar töflu 3). 

Tafla 3 

2x4 blönduð dreifigreining fyrir þunglyndi og tegund Stroop 

 Frígráður  F-gildi Sig 

Þunglyndi 1 1,492 0,228 

Tegund Stroop 1 12,233 0,001 

Þunglyndi*Tegund Stroop 1 0,141 0,709 

Villa 48   

 

 

Mynd 1. Meðaltal villna hjá þeim sem mældust hærri og lægri á þunglyndishluta DASS á 

Stroop prófunum fjórum. 

 Útkoma úr 2x4 dreifigreiningu þegar tími á Stroop var skoðaður sýndu að meginhrif 

fyrir breytuna tegund Stroop voru marktæk F(1,48)=56,890, p=0,000. Eins og sjá má á mynd 

2 voru þátttakendur fljótari að fara í gegnum Stroop 1 samanborið við hin prófin. Eftirfylgni 

próf (Bonferroni) sýndu að þátttakendur voru marktækt fljótari með Stroop 1 samanborið við 
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önnur Stroop próf (p<0,001). Ekki var marktækur munur á Stroop prófum 2-4. Önnur 

meginhrif voru ekki marktæk og samvirkni á milli breytanna var ekki marktæk (sjá nánar í 

töflu 4).  

Tafla 4 

2x4 blönduð dreifigreining fyrir þunglyndi og tegund Stroop 

 Frígráður  F-gildi Sig 

Þunglyndi 1 1,122 0,295 

Tegund Stroop 1 56,890 0,000 

Þunglyndi*Tegund Stroop 1 0,138 0,712 

Villa 48   

 

 

Mynd 2. Meðaltími þeirra sem mældust hærri og lægri á þunglyndishluta DASS á Stroop 

prófunum fjórum. 

Áhrif þunglyndis á talnaraðir 

  Í töflu 5 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik stiga á talnaröðunum hjá háum og 

lágum á þunglyndishluta DASS. 
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Tafla 5 

Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik fyrir háa og lága á þunglyndi 

  Lægri á 

þunglyndi 

  Hærri á 

þunglyndi  

  

  n Meðaltal Staðalfrávik n  Meðaltal Staðalfrávik 

Talnaraðir Stig 50 28,30 6,438 50 24,91 6,721 

  

  Niðurstöður úr t-prófi sýndu að ekki var marktækur munur á háum og lágum á 

þunglyndi hvað frammistöðu á talnaraðaprófi varðar. Munurinn var þó nálægt því að vera 

marktækur (p=0,070). Eins og sjá má á mynd 3 fengu þeir sem mældust lægri á þunglyndi 

fleiri stig samanborið við þá sem mældust hærri á þunglyndi. 

 
Mynd 3. Meðalstig þeirra sem mældust hærri og lægri á þunglyndishluta DASS á 

talnaröðunum. 

Áhrif þunglyndis á minni 

  Í töflu 7 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik munaðra orða hjá háum og lágum á 

þunglyndishluta DASS. Enginn munur var á því hversu mörg jákvæð og neikvæð orð voru 

munuð og voru þau orð því sett saman sem tilfinningatengd orð.  
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Tafla 6 

Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik fyrir háa og lága á þunglyndi 

  Lægri á 

þunglyndi 

  Hærri á 

þunglyndi 

 

  n Meðaltal Staðalfrávik n Meðaltal Staðalfrávik 

Orðalisti Hlutlaus 50 4,30 1,660 50 3,04 1,988 

Orðalisti 

 
Villa 

Tilfinninga-

tengd 

50 

 
48 

2,89 1,251 50 3,30 1,363 

 

 

 

  Útkoma úr 2x2 dreifigreiningu þegar orðalisti var skoðaður sýndu að engin meginhrif 

voru marktæk (sjá töflu 7). Samvirkni á milli þunglyndis og tegund orðalista var hins vegar 

marktæk F(1,48)=7,002, p=0,011. Eins og sjá má á mynd 4 mundu þeir sem skoruðu hátt á 

þunglyndi frekar tilfinningatengd orð en hlutlaus. Þeir sem skoruðu lágt á þunglyndi mundu 

frekar hlutlaus en tilfinningatengd orð.  

Tafla 7 

2x2 blönduð dreifigreining fyrir þunglyndi og tegund orðalista 

 Frígráður F-gildi Sig 

Þunglyndi 1 1,718 0,196 

Tegund orðalista 1 3,307 0,075 

Þunglyndi*Tegund orðalista 1 7,002 0,011 

Villa 48   
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Mynd 4. Meðaltal orða sem þátttakendur sem mældust hærra og lægra á þunglyndi mundu. 

Áhrif kvíða á athygli 

  Í töflu 8 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik á villum og tíma í Stroop prófunum 

fjórum hjá háum og lágum á kvíðahluta DASS. 	

Tafla 8 

Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik fyrir háa og lága á kvíða 

  Lægri á 

kvíða 

  Hærri á 

kvíða 

  

  n Meðaltal Staðalfrávik n Meðaltal Staðalfrávik 

Stroop 1 Tími  50 21,07 7,467 50 23,87 8,081 

 Villur 50 0,11 0,320 50 0,22 0,518 

Stroop 2 Tími  50 33,81 9,161 50 32,43 6,973 

 Villur 50 1,52 1,626 50 2,32 2,058 

Stroop 3 Tími 50 30,22 8,331 50 32,13 7,962 

 Villur 50 1,26 1,893 50 1,04 1,430 

Stroop 4 Tími 50 31,96 8,742 50 33,74 7,887 

 Villur 50 1,00 1,209 50 1,35 1,465 
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  Útkoma úr 2x4 dreifigreiningu þegar villur voru skoðaðar sýndu að meginhrif fyrir 

breytuna tegund Stroop voru marktæk F(1,48)= 12,283, p=0,001. Eins og sjá má á mynd 5 

gerðu þátttakendur flestar villur á Stroop 2 en færri á Stroop 3 og 4 og fæstar á Stroop 1. 

Eftirfylgnipróf (Bonferroni) sýndu að villur voru martækt færri á Stroop 1 samanborið við 

önnur Stroop próf (p<0,001). Önnur meginhrif voru ekki marktæk og samvirkni var ekki 

marktæk (sjá nánar í töflu 9). 

Tafla 9 

2x4 blönduð dreifigreining fyrir kvíða og tegund Stroop 

 Frígráður F-gildi Sig 

Kvíði 1 1,118 0,296 

Tegund Stroop 1 12,283 0,001 

Kvíði*Tegund Stroop 1 0,062 0,804 

Villa 48   

 

 

Mynd 5. Meðaltal villna þeirra sem mældust hærri og lægri á kvíðahluta DASS á Stroop 

prófunum fjórum.  
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  Útkoma úr 2x4 dreifigreiningu þegar tími var skoðaður sýndu að meginhrif fyrir 

breytuna tegund Stroop voru marktæk F(1,48)= 56,317, p=0,000. Eins og sjá má á mynd 6 

voru þátttakendur fljótari að fara í gegnum Stroop 1 samanborið við hin prófin. 

Eftirfylgnipróf (Bonferroni) sýndu að Stroop 1 þátttakendur voru marktækt fljótari með 

Stroop 1 samanborið við hin Stroop prófin (p<0,001). Stroop 2-4 voru ekki marktækt ólík. 

Önnur meginhrif voru ekki marktæk og samvirkni á milli breytanna var ekki marktæk (sjá 

nánar í töflu 10). 

Tafla  10 

2x4 blönduð dreifigreining fyrir kvíða og tegund Stroop 

 Frígráður F-gildi Sig 

Kvíði 1 0,459 0,501 

Tegund Stroop 1 56,317 0,000 

Kvíði*Tegund Stroop 1 0,001 0,977 

Villa 48   
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Mynd 6. Meðaltími þeirra sem mældust háir og lágir á kvíðahluta DASS á Stroop prófunum 

fjórum.  

Áhrif kvíða á talnaraðir 

  Í töflu 11 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik stiga á talnaröðunum hjá háum og 

lágum á kvíðahluta DASS. 

Tafla 11 

Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik fyrir háa og lága á kvíða 

  Lægri á 

kvíða 

  Hærri á 

kvíða 

  

  n Meðaltal Staðalfrávik n Meðaltal Staðalfrávik 

Talnaraðir Stig 50 27,89 6,185 50 25,39 7,203 

 

   Niðurstöður úr t-prófi sýndu að ekki var marktækur munur á háum og lágum á kvíða 

hvað frammistöðu á talnaraðaprófi varðar. Eins og sjá má á mynd 7 fengu þeir sem mældust 

lægri á kvíða fleiri stig samhliða þeim sem mældust hærri á kvíða. 
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Mynd 7. Meðalstig þeirra sem mældust hærri og lægri á kvíðahluta DASS á talnaröðunum. 

Áhrif kvíða á minni 

 Í töflu 12 má sjá fjölda, meðaltal og staðalfrávik munaðra orða hjá háum og lágum á 

þunglyndishluta DASS.  

Tafla 12 

Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik fyrir háa og lága á kvíða   

  Lægri á 

kvíða 

  Hærri á 

kvíða 

  

  n Meðaltal Staðalfrávik n Meðaltal Staðalfrávik 

Orðalisti Hlutlaus 50 4,22 1,695 50 3,13 2,007 

Orðalisti Tilfinninga-

tengd 

50 2,81 1,178 50 3,39 1,406 

  

  Útkoma úr 2x2 dreifigreiningu þegar orðalisti var skoðaður sýndu að engin meginhrif 

voru marktæk (sjá töflu 13). Samvirkni á milli kvíði og tegund orðalista var marktæk 

F(1,48)=7,002, p=0,011. Eins og sjá má á mynd 8 mundu þeir sem voru hærri á kvíða færri 
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hlutlaus orð en tilfinningatengd og þeir sem voru lægri á kvíða mundu fleiri hlutlaus orð en 

tilfinningatengd.  

Tafla 13 

2x2 blönduð dreifigreining fyrir kvíða og tegund orðalista 

 Frígráður  F-gildi Sig 

Kvíði 1 0,637 0,429 

Tegund orðalista 1 3,307 0,075 

Kvíði*Tegund orðalista 1 7,002 0,011 

Villa 48   

 

 

Mynd 8. Meðaltal orða sem þátttakendur sem mældust hærri og lægri á kvíða mundu.   
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Umræður 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafna fyrri rannsóknartilgátunni. Hún gerir ráð fyrir því 

að einstaklingar sem skora hærra á þunglyndis- og kvíðakvarða DASS séu með lakari 

hugræna getu en þeir sem skora lægra á DASS. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að 

þunglyndi og kvíði hafi almennt ekki áhrif á hugræna getu einstaklinga. Hins vegar styðja 

niðurstöðurnar seinni rannsóknartilgátuna. Hún gerir ráð fyrir að áhrif kvíða og þunglyndis á 

frammistöðu á minnisprófi séu háð tilfinningum. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem skoruðu 

hátt á þunglyndis- og kvíðakvarða DASS mundu frekar tilfinningatengd orð (óháð því hvort 

þau voru jákvæð eða neikvæð) en hlutlaus orð. Þeir sem skora lægra á DASS mundu að 

jafnaði fleiri hlutlaus orð en tilfinningatengd.   

  Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við rannsókn Joormann og Gotlip (2008) 

en þeir báru saman tvo hópa. Í öðrum hópnum voru einstaklingar með þunglyndisröskun og í 

samanburðarhópnum voru einstaklingar án þunglyndisgreiningar. Þátttakendur voru beðnir 

um að leggja á minnið tvo lista af tilfinningatengdum orðum og áttu svo að einblína á orðin á 

öðrum hvorum listanum. Áhrif orðanna á þátttakendur voru rannsökuð með því að spyrja þá 

út í nokkur orð sem voru á öðrum hvorum listanum og þátttakendur áttu að svara hvort þessi 

orð hefðu verið á þeim lista sem þeir lögðu á minnið. Í ljós kom að þunglyndu 

þátttakendurnir mundu neikvæðu orðin betur en þau jákvæðu. Einnig eru niðurstöður þessarar 

rannsóknar í samræmi við kenningu Teasdale (1988) sem sagði að áhrif líðanar á hugræna 

getu geti verið mismunandi eftir því hvort að hugrænu áreitin eru tilfinningatengd eða 

hlutlaus.  

  Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þunglyndi og kvíði hafi almennt ekki áhrif á 

hugræna getu einstaklinga en það er í samræmi við rannsókn Spies, Hesse og Hummitzsch 

(1996). Þeir ályktuðu að neikvætt skap sýndi ekki fram á minni getu á hugrænum prófum sem 

skoða skammtímaminni og vinnsluminni. Einnig komust Cataldo, Nobile, Lorusso, Battaglia 
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og Molteni (2005) að því í sinni rannsókn að þunglyndi hafði ekki áhrif á minni þátttakenda.  

  Þegar merkingarlega tengd orð eru lögð á minnið þá hjálpar atburðaminnið okkur við 

að rifja þau upp síðar. Einstaklingar með alvarlegt þunglyndi eiga til að þjást af skerðingu á 

atburðaminni sem útskýrir mögulega af hverju þeir sem mældust hærri á þunglyndis- og 

kvíðahluta DASS mundu færri orð að meðaltali í þessari rannsókn.  

  Það sem skiptir máli þegar hugræn geta einstaklinga með þunglyndi og/eða kvíða er 

skoðuð er að margir þættir geta haft áhrif. T.d. mælitæki sem notuð eru, aðstæður og hvert 

samhengið er. Þannig getur þunglyndum og/eða kvíðnum einstaklingum gengið verr að leysa 

verkefni sem tengjast inn á tilfinningar og líðan frekar en hlutlaus verkefni.  

  Ástæðan fyrir því að rannsóknir sýni fram á að þunglyndir og/eða kvíðnir 

einstaklingar eru með lægri hugræna getu er líklega sú að þau mælitæki sem notuð eru í 

rannsóknunum eru ekki tengd tilfinningalegum áreitum. Það má því velta fyrir sér hvort 

Pelosi o.fl. (2000) hefðu fengið öðruvísi niðurstöður ef þeir hefðu einnig notast við 

tilfinningatengd áreiti í sinni rannsókn. Þátttakendur í þeirra rannsókn tóku minnispróf og 

útkoma rannsóknarinnar var sú að þunglyndu þátttakendurnir gerðu fleiri mistök en aðrir 

þegar álagið jókst. Hér er hægt að velta fyrir sér hvort að þunglyndu þátttakendunum hafi 

liðið verr þegar álagið í prófinu jókst og því gert fleiri mistök. Ekki er hægt að alhæfa að 

þunglyndir og/eða kvíðnir einstaklingar hafi verri hugræna virkni en aðrir. Ábótavant er að 

skoða tengsl á milli líðanar og hugrænnar getu í samhengi við aðra þætti eins og aðstæður og 

mælitæki.   

  Ekki reyndist marktækur munur á háum og lágum á kvíða og þunglyndi þegar 

talnaraðir voru skoðaðar. Þó stóðu þeir sig betur sem skoruðu lægra og munur var nálægt því 

að vera marktækur (p=0,076). 

  Helstu vankostir rannsóknarinnar voru hversu lítið úrtakið var og eru áhrif einhverra 

breyta því ekki marktæk. Þar að auki gæti það hafa haft áhrif að rannsakandi var inni í 
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herbergi þegar að þátttakendur tóku þunglyndis- og kvíðakvarða DASS. Það gæti hafa vakið 

upp kvíða hjá einhverjum einstaklingum og þannig haft áhrif á frammistöðu þeirra á hugrænu 

prófunum. Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður þessarar rannsóknar og þýðis yfir á aðra hópa 

þar sem þátttakendur voru ekki valdir af handahófi og úrtak einnig lítið.   

  Í framhaldi af þessari rannsókn væri hægt að skoða hvernig þunglyndir og/eða kvíðnir 

einstaklingar skora á fleiri mælitækjum t.d. þeim sem skoða einnig tilfinningatengd áreiti til 

að sjá hvort að svipaðar niðurstöður fengjust úr þeim prófum. Einnig væri gagnlegt að notast 

við tilrauna- og samanburðarhóp þar sem tilraunahópurinn væru einstaklingar sem hafa 

þunglyndis- eða kvíðagreiningu samkvæmt DSM-V en samanburðarhópurinn hefði hvorki 

þunglyndis- né kvíðagreiningu. Gott væri að leyfa þátttakendum að vera einum inni í 

herberginu á meðan þeir tækju þunglyndis- og kvíðahluta DASS svo þeir gætu svarað prófinu 

án pressu. 
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Viðaukar 
Viðauki A 
Eyðublað fyrir upplýst samþykki  
Rannsókn: Lundarfar og hugræn úrvinnsla      

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Kamilla Rún Jóhannsdóttir, Lektor við félagsvísindadeild 
Háskólans í Reykjavík, sími: 5996459. 
      
Tilgangur þessa eyðublaðs er að tryggja að þátttakandi skilji bæði tilgang rannsóknarinnar 
og hvert hans hlutverk er í rannsókninni. Eyðublað þetta verður að veita nægar upplýsingar 
svo þátttakandi geti tekið upplýsta ákvo ̈rðun um þáttto ̈ku sína í rannsókninni. 
Vinsamlegast leitið til rannsakandans ef einhverjar spurningar vakna eftir lestur þessa 
eyðublaðs. 
      
Starfsfólk rannsóknarinnar: 
Hafrún Hafliðadóttir, ha130397@unak.is 
Sigrún Edda Kristjánsdóttir, ha120194@unak.is 
   
Auk ábyrgðarmanns rannsóknarinnar, sem nefndur var hér að ofan, má hafa samband við 
starfsfólk rannsóknarinnar hvenær sem er ef þo ̈rf er á frekari upplýsingum varðandi þessa 
rannsókn. Framkvæmd rannsóknarinnar og mælingar eru í höndum nemenda á þriðja ári í 
sálfræði við Háskólann á Akureyri. 
     
Tilgangur:   
Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða tengsl lundarfars fólks við hugræna getu. 
      
Verkefni:      
Í rannsókn þessari verður þú beðin/nn um að taka fimm stutt próf sem mæla lundarfar, minni, 
hugræna getu og athygli  
      
Tími og staðsetning:      
Þátttaka í rannsókninni mun taka u.þ.b. 10- 20 mín. og fer fram í Háskólanum á Akureyri og í 
Háskólanum í Reykjavík 
      
Möguleg áhætta eða óþægindi:     
Engin áhætta er fyrir hendi í rannsókn þessari. Prófin hafa verið notuð margoft áður án 
nokkurrar hættu, þau eru því örugg. En ef þú upplifir kvíða eða óþægindi meðan á 
rannsókninni stendur, vinsamlegast láttu rannsakandann vita tafarlaust.  
     
Nafnleynd/trúnaður      
Algerrar nafnleyndar og trúnaðar er gætt varðandi hlut þátttakenda í þessari rannsókn. Þær 
upplýsingar sem fengnar eru í þessari rannsókn verður farið með sem trúnaðarmál og aðeins 
notað af rannsakendum sem tengjast þessari rannsókn. Öll gögn eru merkt með 
þátttakandanúmeri. 
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Réttur til að hætta þátttöku:      
Þú hefur fullan rétt á að hætta þátttöku í þessari rannsókn hvenær sem er. 
_____________________________________________________________________ 
 
Ég hef lesið ofantalda lýsingu á rannsókninni;  Lundarfar og hugræna úrvinnslu. Ég geri mér 
grein fyrir skilyrðum þátttöku minnar. 
      
Nafn: _________________________________________     Dagsetn.:_______________ 
Undirskrift:____________________________________ 
Vottur:___________________________________  
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Viðauki B 
Próf	1	

	

	
	
	
	
	
rauður					blár	 		fjólublár	 	gulur	  
gulur				blár				rauður	 grænn	  
bleikur			fjólublár				rauður	 grænn 
gulur	 blár				rauður	 grænn 
bleikur				gulur				rauður				blár 
fjólublár	 blár				rauður	 	grænn 
grænn				rauður				blár				fjólublár 
rauður				grænn				fjólublár	 	gulur	
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Viðauki C  
Próf 2 

	
	
	
	
	
	
rauður					blár	 	fjólublár	 gulur	  
gulur				blár				rauður	 grænn	  
bleikur			fjólublár				rauður	 blár 
gulur	 blár				rauður	 grænn 
bleikur				gulur				rauður				blár 
fjólublár	 blár				rauður	 grænn 
grænn				rauður				gulur				fjólublár 
rauður				grænn				fjólublár	 	gulur	
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Viðauki D 
Próf	3	

	
	
	
	
	
rauður					blár	 		fjólublár	 	gulur	  
gulur				blár				rauður	 grænn	  
bleikur			fjólublár				rauður	 grænn 
gulur	 blár				rauður	 grænn 
bleikur				gulur				rauður				blár 
fjólublár	 blár				rauður	 	grænn 
grænn				rauður				blár				fjólublár 
gulur				grænn				fjólublár	 	gulur	
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Viðauki E 
Próf	4	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

gulur				gulur	 		grænn	 	bleikur	  
blár				rauður				grænn		bleikur		  
fjólublár	 		grænn				gulur	 rauður 
grænn		fjólublár				grænn	 bleikur 
blár				rauður				blár				fjólublár 
gulur				rauður				blár	 	gulur 
rauður				fjólublár				gulur			grænn 
gulur			rauður				grænn	 blár	
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Viðauki F 
 
20 orð 
Bíll 
Glaður 
Sæng 
Ljótur 
Skólataska 
Ánægður 
Sófaborð 
Sár 
Banani 
Heppinn 
Vatnsglas 
Bitur 
Myndarammi 
Sjálfsöruggur 
Gólfmotta 
Minnimáttarkennd 
Bensínstöð 
Duglegur 
Barnakerra 
Reiður 
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Viðauki G 
 

WAIS-IV	(ÍS)	 	 	 	 	

3.	Talnaraðir	(Digit	Span)	
Byrja	 Aldur	16-90:	Áfram	-	Þáttur	1;	Afturábak	og	röðun	-	Dæmi,	svo	þáttur	1	 		
Hætta	 Þegar	0	stig	fást	fyrir	báðar	umferðir	þáttar	 		

Stigagjöf	 Gefin	eru	0	eða	1	stig	fyrir	hverja	umferð	 	

	 DSF,	DSB	og	DSS:	Heildar	stigafjöldi	fyrir	Áfram,	Aftur	á	bak	
og	Röðun,	hvort	fyrir	sig	

	 	

		 LDSF,LDSB	og	LDSS:	Fjöldi	talna	sem	próftaki	mundi	í	síðustu	umferð	undirprófanna	
Áfram,	Aftur	á	bak	og	Röðun	

Áfram	 	 	 	 	 	 	
	 Atrið

i	
Umferð	 Svar	 Stig	

umferðar	
Stig	
atriðis	

16-90	 1.	 9	-	7	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 6	-	3	 		 0					1	
	 2.	 5	-	8	-	2	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 6	-	9	-	4	 		 0					1	
	 3.	 7	-	2	-	8	-	6	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 6	-	4	-	3	-	9	 		 0					1	
	 4.	 4	-	2	-	7	-	3	-	1	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 7	-	5	-	8	-	3	-	6	 		 0					1	
	 5.	 3	-	9	-	2	-	4	-	8	-	7	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 6	-	1	-	9	-	4	-	7	-	3	 		 0					1	
	 6.	 4	-	1	-	7	-	9	-	3	-	8	-	6	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 6	-	9	-	1	-	7	-	4	-	2	-	8	 		 0					1	
	 7.	 3	-	8	-	2	-	9	-	6	-	1	-	7	-	4	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 5	-	8	-	1	-	3	-	2	-	6	-	4	-	7	 		 0					1	
	 8.	 2	-	7	-	5	-	8	-	6	-	3	-	1	-	9	-	4	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 7	-	1	-	3	-	9	-	4	-	2	-	5	-	6	-	8	 		 0					1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 DSF	 		
	 	 	 	 	 	 (Max=	

16)	
	 	 	 	 	 LDSF	 		
	 	 	 	 	 	 (Max	=	

9)	
	
	
	

	 	 	 	 	 	

Afturábak	 	 	 	 	 	
	 Þáttur	 Umferð	 Rétt	svar	 Svar	 Stigagjöf	

umferðar	
Stigagjöf	
þáttar	
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16-90	 D.	 7	-	1	 1	-	7	 		 		 	
	 		 3	-	4	 4	-	3	 	 	 	
16-90	 1.	 3	-	1	 1	-	3	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 2	-	4	 4	-	2	 		 0					1	
	 2.	 4	-	6	 6	-	4	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 5	-7	 7	-	5	 		 0					1	
	 3.	 6	-	2	-	9	 9	-	2	-	6	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 4	-	7	-	5	 5	-	7	-	4	 		 0					1	
	 4.	 8	-	2	-	7	-	9	 9	-	7	-	2	-	8	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 4	-	9	-	6	-	8	 8	-	6	-	9	-	4	 		 0					1	
	 5.	 6	-	5	-	8	-	4	-	3	 3	-	4	-	8	-	5	-	6	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 1	-	5	-	4	-	8	-	6	 6	-	8	-	4	-	5	-	1	 		 0					1	
	 6.	 5	-	3	-	7	-	4	-	1	-	8	 8	-	1	-	4	-	7	-	3	

-	5	
		 0					1	 0					1					2	

	 		 7	-	2	-	4	-	8	-	5	-	6	 6	-	5	-	8	-	4	-	2	
-	7	

		 0					1	

	 7.	 8	-	1	-	4	-	9	-	3	-	6	-	2	 2	-	6	-	3	-	9	-	4	
-	1	-	8	

		 0					1	 0					1					2	

	 		 4	-	7	-	3	-	9	-	6	-	2	-	8	 8	-	2	-	6	-	9	-	3	
-	7	-	4	

		 0					1	

	 8.	 9	-	4	-	3	-	7	-	6	-	2	-	1	-	8	 8	-	1	-	2	-	6	-	7	
-	3	-	4	-	9	

		 0					1	 0					1					2	

	 		 7	-	2	-	8	-	1	-	5	-	6	-	4	-	3	 3	-	4	-	6	-	5	-	1	
-	8	-	2	-	7	

		 0					1	

	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 DSB	 		
	 	 	 	 	 	 (Max=	

16)	
	 	 	 	 	 LDSB	 		
	 	 	 	 	 	 (Max	=	

8)	
	 	 	 	 	 	 	
Röðun	 	 	 	 	 	 	
	 Þáttur	 Umferð	 		 Svar	 Stigagjöf	

umferðar	
Stigagjöf	
þáttar	

16-90	 D.	 2	-	3	-	1	 1	-	2	-	3	 	 	 	
	 		 5	-	2	-	2	 2	-	2	-	5	 	 	 	
16-90	 1.	 1	-	2	 1	-	2	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 4	-	2	 2	-	4	 		 0					1	
	 2.	 3	-	1	-	6	 1	-	3	-	6	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 0	-	9	-	4	 0	-	4	-	9	 		 0					1	
	 3.	 8	-	7	-	9	-	2	 2	-	7	-	8	-	9	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 4	-	8	-	7	-	1	 1	-	4	-	7	-	8	 		 0					1	
	 4.	 2	-	6	-	9	-	1	-	7	 1	-	2	-	6	-	7	-	9	 		 0					1	 0					1					2	
	 		 3	-	8	-	3	-	5	-	8	 3	-	3	-	5	-	8	-	8	 		 0					1	
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	 5.	 2	-	1	-	7	-	4	-	3	-	6	 1	-	2	-	3	-	4	-	6	
-	7	

		 0					1	 0					1					2	

	 		 6	-	2	-	5	-	2	-	3	-	4	 2	-	2	-	3	-	4	-	5	
-	6	

		 0					1	

	 6.	 7	-	5	-	7	-	6	-	8	-	6	-	2	 2	-	5	-	6	-	6	-	7	
-	7	-	8	

		 0					1	 0					1					2	

	 		 4	-	8	-	2	-	5	-	4	-	3	-	5	 2	-	3	-	4	-	4	-	5	
-	5	-	8	

		 0					1	

	 7.	 5	-	8	-	7	-	2	-	7	-	5	-	4	-	5	 2	-	4	-	5	-	5	-	5	
-	7	-	7	-	8	

		 0					1	 0					1					2	

	 		 9	-	4	-	9	-	7	-	3	-	0	-	8	-	4	 0	-	3	-	4	-	4	-	7	
-	8	-	9	-	9	

		 0					1	

	 8.	 5	-	0	-	1	-	1	-	3	-	2	-	1	-	0	-	5	 0	-	0	-	1	-	1	-	1	
-	2	-	3	-	5	-	5	

		 0					1	 0					1					2	

	 		 2	-	7	-	1	-	4	-	8	-	4	-	2	-	9	-	6	 1	-	2	-	2	-	4	-	4	
-	6	-	7	-	8	-	9	

		 0					1	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 DSS	 		
	 	 	 	 	 	 (Max=	

16)	
	 	 	 	 	 LDSS	 		
	 	 	 	 	 	 (Max	=	

9)	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Heildarfjöldi	stiga	
	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 (Max	=	48)	
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Viðauki H 
 
  

DASS Nafn: Dagur: 
 
Lestu hverju fullyrðingu og dragðu hring um tölu 0, 1, 2 eða 3 sem segir til 
um hve vel hver fullyrðing átti við í þínu tilviki síðustu vikuna. Það eru engin 
rétt eða röng svör. Eyddu ekki of miklum tíma í að velta fyrir þér hverri 
fullyrðingu. 

0 = Átti alls ekki við mig 
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar  
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 
 
 

1 Ég komst í uppnám yfir hreinum smámunum. 0 1 2 3 
2 Ég fann fyrir munnþurrki. 0 1 2 3 

3 
Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum 
tilfinningum. 0 1 2 3 

4 
Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt of hröð öndun, 
mæði án 0 1 2 3 

líkamlegrar áreynslu).     
5 Ég gat ekki byrjað á neinu. 0 1 2 3 

6 
Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega við 
aðstæðum. 0 1 2 3 

7 
Mér fannst ég vera óstyrk(ur) (t.d. að fæturnir væru að gefa 
sig). 0 1 2 3 

8 Mér fannst erfitt að slappa af. 0 1 2 3 

9 
Ég lenti í aðstæðum sem gerðu mig svo kvíðna/kvíðinn að 
mér létti 0 1 2 3 

stórum þegar þeim lauk.     
10 Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins. 0 1 2 3 
11 Ég komst auðveldlega í uppnám. 0 1 2 3 
12 Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku. 0 1 2 3 
13 Ég var hrygg/hryggur og þunglynd(ur). 0 1 2 3 

14 
Ég varð óþolinmóð(ur) ef eitthvað lét á sér standa (t.d. 
lyftur, 0 1 2 3 

umferðarljós, ég látin(n) bíða).     
15 Mér fannst það ætlaði að líða yfir mig. 0 1 2 3 
16 Mér fannst ég hafa misst áhuga á næstum öllu. 0 1 2 3 
17 Mér fannst ég ekki vera mikils virði sem manneskja. 0 1 2 3 
18 Mér fannst ég frekar hörundsár. 0 1 2 3 

19 
Ég svitnaði töluvert (t.d. sviti í lófum) þó það væri ekki heitt 
og ég 0 1 2 3 

hafi ekki reynt mikið á mig.     
20 Ég fann fyrir ótta án nokkurrar skynsamlegrar ástæðu. 0 1 2 3 
21 Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því. 0 1 2 3 
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Mundu stigagjöfina: 
  0 = Átti alls ekki við mig 
  1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
  2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar  
  3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 
 

 

 

22 Mér fannst erfitt að ná mér niður. 0 1 2 3 
23 Ég átti erfitt með að kyngja. 0 1 2 3 

24 
Ég virtist ekki geta haft neina ánægju af því sem ég var 
að gera. 0 1 2 3 

25 
Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki reynt á 
mig (t.d. 0 1 2 3 

hraðari hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi).     
26 Ég var dapur/döpur og niðurdregin(n). 0 1 2 3 
27 Mér fannst ég vera mjög pirruð/pirraður. 0 1 2 3 
28 Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu. 0 1 2 3 

29 
Mér fannst erfitt að róa mig eftir að eitthvað kom mér í 
uppnám. 0 1 2 3 

30 
Ég var hrædd(ur) um að „klikka á“ smávægilegu verki 
sem ég var 0 1 2 3 

ekki kunnug(ur).     
31 Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu. 0 1 2 3 

32 
Ég átti erfitt með að umbera truflanir á því sem ég var að 
gera. 0 1 2 3 

33 Ég var spennt(ur) á taugum. 0 1 2 3 
34 Mér fannst ég nánast einskis virði. 0 1 2 3 

35 
Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir að ég héldi 
áfram við 0 1 2 3 

það sem ég var að gera.     
36 Ég var óttaslegin(n). 0 1 2 3 
37 Ég sá ekkert í framtíðinni sem gaf mér von. 0 1 2 3 
38 Mér fannst lífið vera tilgangslaust. 0 1 2 3 
39 Ég var ergileg(ur). 0 1 2 3 

40 
Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi 
hræðslukast 0 1 2 3 

(panik) og gerði mig að fífli.     
41 Ég fann fyrir skjálfta (t.d. í höndum). 0 1 2 3 
42 Mér fannst erfitt að hleypa í mig krafti til að gera hluti. 0 1 2 3 
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	Viðauki I 

Þátttakandi nr :  

Kyn:                                  Aldur: 

Stroop 1 :         Tími:                               Villur: 
Stroop 2 :          Tími:                               Villur: 
Stroop 3 :          Tími:                               Villur: 
Stroop 4 :          Tími:                                Villur: 
 
Orðalisti (20 orð ) 
Bíll, Glaður, Sæng, Ljótur, Skólataska, Ánægður, Sófaborð, Sár, Banani ,Heppinn, 
Vatnsglas, Bitur, Myndarammi, Sjálfsöruggur, Gólfmotta, Minnimáttarkennd, 
Bensínstöð ,Duglegur, Barnakerra, Reiður 
10 tilfinningatengd (       ) 
10 hlutlaus (      ) 
 
DASS  
Stig:  
 
PANAS 
Stig: 
 
Talnaraðir  
Stig : 




