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Ýfingaráhrif (priming effects) eru ómeðvituð áhrif af því sem við höfum upplifað 
nýlega á það sem við upplifum næst á eftir og fela í sér að úrvinnsla eiginleika 
sem eru endurteknir verður auðveldari. Eiginleikar ýfingaráhrifa og tengsl 
þeirra við virkni í heilastöðvum hafa mikið verið rannsökuð með 
sjónleitarverkefnum þar sem fólk greinir markáreiti frá öðrum áreitum  á 
tölvuskjá. Kenningar eru uppi um að ýfingaráhrif séu ein birtingarmynd 
frumstæðs minniskerfis sem hjálpar okkur að beina athyglinni að áreitum sem 
nýlega hafa verið okkur mikilvæg. Í þessum tilraunum var notast við 
sjónleitarverkefni með útstökksáhrifum (pop-out) en útstökksáhrif eru þegar 
markáreitið sker sig úr hópi annarra áreita. Markmið þessara tilrauna var að 
kanna hvaða áhrif styrking (reinforcement) hefur á ýfingaráhrif litar. Styrking er 
þegar atburður eða áreiti eykur líkur á hegðun og benda rannsóknir til þess að 
hún gegni mikilvægu hlutverki í námi. Styrkirnir í þessari tilraun voru stig sem 
gefin voru fyrir svörun og voru stigin greidd út sem inneign í bókabúð. Tilgátur 
tilraunarinnar voru að meiri ýfingaráhrif kæmu fram þegar fólk fékk háan 
styrki en lágan fyrir svörun og að þegar styrkingarskilmálar breyttust myndu 
ýfingaráhrifin fylgja. Niðurstöðurnar sýna að styrking hefur áhrif á svartíma 
þegar litur markáreitis er endurtekinn og þær gefa vísbendingu um að 
ýfingaráhrif fylgi styrkingarskilmálum. Áhrif styrkingar á ýfingaráhrif gætu 
huganlega skýrt einhvern hluta styrkingarnáms (reinforcement learning). 
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Inngangur 

 

Ýfingaráhrif (priming effects) eru ómeðvituð áhrif af því sem við höfum upplifað 

nýlega á það sem við skynjum hverju sinni (Smith og Kosslyn, 2007). Þessi áhrif 

gera það að verkum að úrvinnsla þeirra eiginleika sem eru ýfðir verður 

auðveldari. Til dæmis ef maður stendur við tjörn og fylgist með máfum sem 

vappa fram hjá og lítur svo upp og horfir yfir tjörnina þá sér maður strax aðra 

máfa, þrátt fyrir að þeir séu á meðal fjölda annarra fugla. Ýfingaráhrif eru talin 

gegna mikilvægu hlutverki í því að beina athygli okkar að því sem nýlega hefur 

verið okkur mikilvægt (Kristjánsson, 2008). 

Ýfingaráhrif hafa verið prófuð með því að  láta fólk lesa orðalista og 

horfa síðan á tölvuskjá þar sem orð birtast í örstutta stund, um það bil 34 msek 

(perceptual identification task). Vegna þess hve birtingartíminn er stuttur sér fólk 

ekki nema hluta af orðinu en þegar orðin voru á lista sem lesinn var á undan 

getur fólk greint hvaða orð birtist. Þessi aukna geta til að bera kennsl á áreitin er 

mæling á ýfingaráhrifum en þau koma fram þrátt fyrir að fólk telji sig aðeins 

vera að giska á hvað orð birtist (Smith og Kosslyn, 2007). 

 

Sjónleitarverkefni 

Ýfingaráhrif hafa mikið verið skoðuð með sjónleitarverkefnum en það eru 

verkefni þar sem fólk leitar að markáreiti sem hefur ákveðinn eiginleika meðal 

annarra áreita (truflara) sem birtast á tölvuskjá. Ýfingaráhrif eru mæld með 

breytingum á svartíma þátttakenda og hlutfalli réttra svara í umferðum þegar 
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einhver eiginleiki áreitis er endurtekinn, borið saman við umferðir þar sem 

eiginleikinn er ekki endurtekinn. Það að svartíminn styttist og hlutfall réttra 

svara hækkar er talið merki um aukin ýfingaráhrif. Maljkovic og Nakayama 

(1994) hönnuðu sjónleitarverkefni til að nota í tilraunum sínum á 

ýfingaráhrifum, en þessa útfærslu byggðu þau á tilraun Bravo og Nakayama 

(1992). Í sjónleitarverkefninu birtast þrír tíglar í kringum miðpunkt en einn af 

tíglunum er öðruvísi á litinn en hinir tveir. Verkefni þáttakanda er að finna 

markáreitið, tígulinn sem stingur í stúf, og að greina síðan hvort skorið sé af 

honum hægra eða vinstra hornið (Maljkovic og Nakayama, 1994; 1996 og 2000). 

Á mynd 1 sést hvernig sjónleitarverkefni Maljkovic og Nakayama lítur út.  

 

Mynd 1. Sjónleitarverkefni Maljkovic og Nakayama. Þátttakendur áttu að greina hvort  
hægra eða vinstra hornið er skorið af tíglinum sem sker sig úr (Maljkovic og 
Nakayama, 1994) 

 

Í sjónleitarverkefnum þar sem markáreitið hefur ekki neinn einn eiginleika sem 

greinir það frá hinum áreitunum heldur sker sig úr í hverri umferð og stekkur 

fram er talað um „útstökksáhrif” (pop-out). Talið er að ýfingaráhrifin tengist 

þeim þannig að beiningu sjón-athygli að endurteknum eiginleikum og 
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staðsetningu áreita er hraðað. Þessi ýfingaráhrif geta byggst upp og endast í 15- 

30 sekúndur eða yfir fimm til átta umferðir í sjónleitarverkefni. Útstökksáhrifin 

gerast mjög hratt en samt sem áður má greina þau í tvö skref. Fyrst eru borin 

kennsl á útstökksmarkáreitið vegna einstaks eiginleika þess og síðan er lögun 

þess greind og svar gefið (Kristjánsson, 2005; Maljkovic og Nakayama, 2000). 

Þegar þessara útstökksáhrifa gætir finnur fólk markáreitið alltaf jafn fljótt og 

fjöldi truflunaráreita hefur ekki áhrif á svartímann (Kristjánsson, 2005). 

 

Eiginleikar ýfingaráhrifa  

Með tilraunum sínum komust Maljkovic og Nakayama (1994, 1996) að því að 

bæði þegar litur og þegar staðsetning markáreitis var endurtekin gátu 

þátttakendur greint hraðar hvort hornið hafði verið skorið af tíglinum. 

Ýfingaráhrif komu fram bæði þegar litur markáreitis var endurtekinn en litur 

truflara breyttist og þegar litur truflara var endurtekinn en litur markáreitis 

breyttist. Þegar truflarar eru endurteknir er auðveldara að leiða þá hjá sér og 

því stuðlar endurtekning á truflurum einnig að ýfingaráhrifum.  Einnig komust 

þau að því að ýfingaráhrif vegna endurtekningar litar og ýfingaráhrif vegna 

endurtekningar staðsetningar byggjast upp óháð hvor öðru.  (Maljkovic og 

Nakayama, 1996). Meginniðurstaða Maljkovic og Nakayama var þó að 

væntingar þátttakenda um markáreitið hafa ekki áhrif á ýfingaráhrifin. Þetta 

sýndu þau fram á með því að bera saman svartíma þegar mismiklar líkur voru 

á að markáreiti hefði ákveðinn lit. Ef það að vita hvaða litur kæmi næst hefði 

áhrif, myndi svartíminn vera styttri, sérstaklega þegar augljóst var hvaða litur 

kæmi næst. Þegar litirnir skiptust á í hverri umferð var svartíminn lengri en 
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þegar liturinn var alltaf sá sami, sem bendir til þess að það sé ekki vitneskja 

þátttakenda um markáreitin sem hefur áhrif heldur ómeðvituð ýfingaráhrif af 

fyrri umferðum. Með annarri tilraun tókst Maljkovic og Nakayama einnig að 

sýna fram á að meðvituð áreynsla getur ekki haft áhrif á ýfingaráhrifin. Í þessari 

tilraun birtust áreitin í fyrirsjáanlegu mynstri: rautt, rautt, grænt, grænt, rautt, 

rautt og svo framvegis. Til að tryggja meðvitaða áreynslu voru þátttakendur 

beðnir um að muldra litinn sem þeir bjuggust við að sjá næst. Ef að meðvitaða 

áreynslan hefði áhrif á svartímann hefði hann átt að vera svipaður fyrir áreiti 

sem er endurtekið og fyrir áreiti, sem ekki er endurtekið en svartímamynstrið 

varð hinsvegar svipað því og þegar þátttakendur leystu verkefnið án áreynslu. 

Þetta telja þau Maljkovic og Nakayama merki um að ýfing útstökksáhrifa sé 

ósjálfrátt og ómeðvitað ferli sem tengist tímabundnu og ómeðvituðu 

minniskerfi á  eiginleikanum sem dregur að sér athyglina (Maljkovic og 

Nakayama, 1996, 2000).   

Flest mikilvæg áreiti í umhverfi okkar er tiltölulega stöðug og þess vegna 

hefur tímabundið, ómeðvitað minni á eiginleika sem er endurtekinn stuðlað að 

góðri aðlögun að umhverfinu. Þegar rándýr fylgist með bráð breytist 

staðsetning hennar á sjónhimnu rándýrsins. En eiginleikar bráðarinnar haldast 

stöðugir og því er gagnlegt fyrir rándýrið að hafa minniskerfi sem fylgist með 

mikilvægum eiginleikum bráðarinnar. Kerfið hjálpar til við að beina athyglinni 

hraðar að þessum eiginleikum þegar rándýrið eltir bráðina og eykur þannig 

líkurnar á að það geti veitt sér til matar og lifað af. Dæmi um hvernig þetta 

minniskerfi er gagnlegt fyrir okkur í nútímanum er þegar við fylgjumst með 

barninu okkar þegar það hleypur um í hópi annarra barna á leikvellli. 

Staðsetning barnsins á sjónhimnu okkar breytist en eiginleikar eins og litur á 
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úlpu og húfu okkar barns og litur á fötum annarra barna haldast stöðugir. 

Minniskerfi sem beinir athygli okkar hraðar að þessum eiginleikum okkar barns 

á meðan það hjálpar okkur við að leiða hjá okkur hin börnin er þannig mjög 

hagstætt (Kristjánsson, 2006).   

 

Ýfingaráhrif hjá gaumstolssjúklingum 

Kristjánsson, Vuilleumier, Malhotra, Husain og Driver (2005) rannsökuðu 

ýfingaráhrif hjá sjúklingum með gaumstol (hemispatial neglect) í kjölfar 

heilablóðfalls. Gaumstol er truflun á verkan athygli og lýsir sér þannig að 

sjúklingar taka ekki eftir því sem gerist á öðru sjónsviði sínu, oftast því vinstra. 

Til dæmis þegar sjúklingur með gaumstol er beðinn um að setja tölur inn á 

hring sem á að tákna klukku, setur hann allar tölurnar hægra megin (Parton, 

Malhotra og Husain, 2004). Talið er að gaumstol verði vegna skemmda á 

svæðum á hægra hvirfilblaði heila, kringum neðri hvirfilbleðil (Lobulus Parietal 

Inferior) og á efri gagnaugagára (Gyrus Temporalis Superior)  við mót hnakka- og 

gagnaugablaðs eða vegna skemmda á gagnaugablaði, nálægt mótum 

gagnaugablaðs og hvirfilblaðs á efri gagnaugagára (Kristjánsson, 2005).  

Í rannsókn Kristjánssonar o.fl. (2005) leystu gaumstolssjúklingarnir 

sjónleitarverkefni með útstökksáhrifum svipað verkefninu sem Maljkovic og 

Nakayama (1994) notuðu, og komu fram ýfingaráhrif bæði í óskaddaða og 

skaddaða sjónsviðinu. Þegar tvö áreiti birtast í stutta stund hvort á sínu 

sjónsviðinu hjá gaumstolssjúklingum kemur oft fram slokknun en þá taka 

sjúklingarnir ekki eftir áreitinu á vinstra sjónsviði og telja að aðeins áreitið á 

hægra sjónsviði hafi birst (Kristjánsson, 2005). Með því að láta áreitin birtast 
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samtímis hvort á sínu sjónsviðinu var hægt að athuga hvort ýfingaráhrif verði 

jafnvel þegar sjúklingurinn er ekki meðvitaður um að áreitið hafi birst. Það kom 

í ljós að ýfingaráhrif litar komu fram en ýfingaráhrif staðsetningar komu ekki 

fram þegar sjúklingur tók ekki eftir áreitinu. 

Þar sem ýfingaráhrif koma fram hjá sjúklingum með gaumstol hljóta 

ýfingaráhrif að tengjast taugabrautum sem ekki eru skaddaðar hjá þessum 

sjúklingum. Taugabrautir sem tengjast ýfingu staðsetningar hljóta þó að vera 

virkjaðar með athygli og þar sem heilabilunin gaumstol veldur truflun á athygli 

koma ekki fram ýfingaráhrif staðsetningar þegar sjúklingarnir taka ekki eftir 

áreitum (Kristjánsson o.fl. 2005). 

  

Birtingarmyndir ýfingaráhrifa í heilastarfi 

Til þess að komast betur að því hvaða taugabrautir í heila eru virkjaðar þegar 

ýfingaráhrif verða gerðu Kristjánsson, Vuilleumier, Schwartz, Macaluso og 

Driver (2007) rannsókn þar sem starfræn segulómmyndun (fMRI) var notuð til 

að skoða heilavirkni á meðan þátttakendur leystu sjónleitarverkefni. Notað var 

sjónleitarverkefni með útstökksáhrifum svipað því sem Maljkovic og 

Nakayama (1994) notuðu, en áreitin birtust þó aðeins í 200 msek.  

Með starfrænni segulómmyndun var blóð- og súrefnisháð virkni í heila 

mæld, sérstaklega á hvirfil- og ennisblaði, en talið er að taugakerfi sem stýra 

athygli séu á þessum svæðum heilans. Þegar virkni eykst á ákveðnu svæði í 

heilanum eykst blóðflæði til þess því að meiri þörf er fyrir súrefni og glúkósa. 

Þegar þetta blóðflæði er mælt á meðan fólk leysir ákveðið verkefni er því hægt 

að sjá hvaða heilasvæði virkjast þegar verkefnið er leyst. Rannsóknir hafa sýnt 
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fram á að þegar sjónáreiti er endurtekið breytist virkni í heila þannig að 

blóðflæðið eykst við fyrstu birtingu áreitis en minnkar síðan þegar áreitið er birt 

aftur. Þetta er ef til vill til marks um það að úrvinnsla  áreitisins verður 

auðveldari við endurteknar birtingar (Grill-Spector, Kushnir, Edelman, Avidan, 

Itzchak og Malach, 1999; Kristjánsson, 2005).   

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þegar ýfingaráhrif komu fram við 

endurtekningu á staðsetningu áreitis, þannig að svartími styttist, varð minnkun 

á blóðflæði á hvirfibleðlaskor (sulcus intraparietalis) á hvirfilblaði og á 

framanmiðjuskor (sulcus precentralis) og á aftari hluta fremri ennisskorar (sulcus 

frontalis superior) á ennisblaði en þessi svæði á ennisblaði eru oft kölluð frontal 

eye fields  og eru þau talin tengjast augnhreyfingum og athygli (Kristjánsson, 

2005). Þegar ýfingaráhrif komu fram við endurtekningu litar varð einnig 

minnkun á blóðflæði á hvirfil-og ennisblaði, eins og við endurtekningu 

staðsetningar. En minnkun á blóðflæði varð einnig í spólugára gagnaugablaðs 

(fusiform gyrus) og hliðlægum hnakkaflóka (lateral occipital complex) þegar litur 

var endurtekinn en það gerðist ekki þegar staðsetning var endurtekin. Þetta 

gæti verið vegna tenginga þessara svæða við svæði á heilaberki sem sjá um 

litasjón (Kristjánsson ofl. 2007). 

Svæði sem tengdust bæði ýfingu staðsetningar og litar voru á 

hvirfilbleðlaskor og á fremri gyrðilgára (anterior cingulate cortex) þar sem að á 

þessum svæðum verður minnkun á blóðflæði bæði þegar litur er endurtekinn 

og þegar staðsetning er endurtekin ( Kristjánsson ofl., 2007). Þetta rennir 

stoðum undir niðurstöður annarra rannsókna sem benda til að þetta séu 

almenn athyglisvæði sem eiga þátt í ýmiskonar ýfingaráhrifum. 

Hvirfilbleðlaskor er heilasvæði sem talið er tengjast hugarstýrðri (top-down) 
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stjórn á athygli en fremri gyrðilgári er talinn tengjast festingu athygli (Corbetta 

og Shulman, 2002, Kristjánsson ofl., 2007). Við endurtekningu á staðsetningu 

varð minnkun á blóðflæði í rákaberki (peristriate cortex) sem er hluti af 

frumsjónberki þar sem frumúrvinnsla sjónáreita fer fram. Það má því leiða að 

því rök að ýfingaráhrif verði vegna virkni á mismunandi stigum sjónúrvinnslu. 

 

Hvernig ferli er ýfing? 

Sumir telja, eins og Maljkovic og Nakayama (1994; 1996), að ýfingaráhrif tengist 

eiginleika áreitis (feature based priming) og hljóti því að tengjast taugakerfum í 

sjónberki þar sem úrvinnsla einstakra eiginleika eins og litar og lögunar fer 

fram. Aðrir eins og Huang, Holcombe og Pashler (2004) telja að ýfingaráhrif 

tengist jafnvel heilum hlutum eða svörun við áreitum og tengist þar með æðri 

taugakerfum sjónúrvinnslu þar sem úrvinnsla á sjónáreitum er lengra komin 

(Huang o.fl., 2004). En eins og komið hefur fram benda niðurstöður 

segulómmyndunarrannsókna til þess að ýfingaráhrif verði vegna ferla á 

mismunandi stigum í taugakerfum sjónskynjunar. Ýfingaráhrif hljóta því að 

geta tengst bæði skynjun hluta og eiginleika. Til að útskýra ýfingaráhrif verður 

því að taka tillit til þessa en það gerir tillaga Kristjánssonar og félaga um að 

ýfingaráhrif séu birtingarmynd frumstæðs, ósjálfráðs minniskerfis sem stýrir 

því hvert við beinum athygli okkar (Kristjánsson, 2006; Nakayama, Maljkovic 

og Kristjánsson ,2004; Kristjánsson og Nakayama, 2003). Þetta frumstæða 

minniskerfi hjálpar okkur við að beina athygli okkar hratt og örugglega að 

áreitum í umhverfi okkar, sérstaklega þeim sem hafa nýlega verið okkur 

mikilvæg (Kristjánsson, 2006).   
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Skammtímaathygli 

Skammtímaathygli (transient attention) er fyrirbæri sem að hefur verið 

rannsakað til að komast að því hvernig þetta frumstæða minniskerfi virkar. 

Samkvæmt Nakayama og Mackeben (1989) er skammtímaathygli sá hluti 

athyglinnar sem beinist hratt að áreitum sem birtast skyndilega. Kristjánsson, 

Mackeben og Nakayama (2001) rannsökuðu eiginleika skammtímaathygli. Þeir 

vildu komast að því hvort að skammtímaathygli beinist að áreitunum í heild 

sinni eða hvort að hún sé sveigjanleg og geti beinst að ákveðnum hluta áreitis 

sem eru mikilvægir fyrir verkefnið sem framkvæma á, þegar það hefur birst 

endurtekið. Ef skammtímaathygli er sveigjanleg að þessu leyti er hún ekki 

viðbragð sem stýrist af utanaðkomandi áreitum heldur á einhverskonar nám 

sér stað. Til að rannsaka þetta var notað sjónleitarverkefni með vísbendi sem 

birtist á undan áreitunum sem röðuðust á hring á tölvuskjá og á meðal þeirra 

var markáreitið, sem birtist innan  vísbendisins. Markáreitið var auga sem 

horfði upp, niður, til hægri eða vinstri og áttu þátttakendur að greina í hvaða 

átt það horfði. Tvennskonar aðstæður voru prófaðar. Annars vegar var augað 

alltaf á sama stað innan vísbendisins en hringurinn sem áreitin mynduðu 

færðist til á milli umferða. Í hinum aðstæðunum var hringurinn alltaf á sama 

stað en augað birtist á mismunandi stöðum innan vísbendisins. Þegar hringur 

áreitanna fór að birtast innan stærra svæðis hélst hlutfall réttra svara hátt en í 

aðstæðunum þar sem að áreiti birtist innan stærra svæðis á vísbendinu 

minnkaði hratt hlutfall réttra svara. Ef skammtímaathygli beinist alltaf að 

áreitum í heild sinni, vísbendinu í heild sinni í þessu tilviki, ætti það ekki að 

hafa áhrif á hlutfall réttra svara hvar innan vísbendisins markáreitið birtist.  En 

þar sem hlutfall réttra svara minnkaði hratt þegar markáreitið færðist til innan 
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vísbendisins hlýtur skammtímaathyglin að "læra" að beinast að ákveðnum stað 

á hlutnum sem veitt er athygli. Niðurstöður tilraunarinnar benda því til þess að 

skammtímaathygli sé sveigjanleg en ekki áreitastýrt viðbragð (Kristjánsson, 

Mackeben og Nakayama, 2001) 

Með fleiri tilraunum komust Kristjánsson o.fl. (2001) að því að þegar 

áreiti birtist endurtekið á sama stað innan vísbendis hækkar hlutfall réttra svara 

hratt en það er merki um hvað námsferli skammtímaathygli er hraðskreitt. Til 

þess að nám verði er ekki nóg að það sé fyrirsjáanlegt hvar á vísbendinu 

markáreitið birtist heldur verður markáreitið að birtast alltaf á sama stað innan 

vísbendisins. Námið virðist líka vera tengt samhengi markáreitis og vísbendis 

en ekki samhengi umhverfisins eða staðsetningar áreitanna á sjónhimnu. 

Kristjánsson og Nakayama (2003) gerðu samskonar tilraun þar sem að 

þeir sýndu fram á að þegar litur og lögun vísbendis eru tengd því hvar 

markáreiti birtist koma fram eins áhrif og þegar staðsetning á vísbendi tengist 

því. Þegar vísbendið var tvílitt eða hafði tvennskonar lögun og markáreitið 

birtist endurtekið innan þess hluta vísbendisins sem hafði ákveðinn lit eða 

ákveðna lögun, hækkaði hlutfall réttra svara. Þetta sýnir að einhverskonar nám 

á sér stað, það "lærist" að ákveðin staðsetning, lögun eða litur á hlut tengist því 

hvar markáreitið birtist, og skammtímaathyglinni er beint þangað. Hins vegar 

lærast ekki „ef-þá“ sambönd því að í rannsókn Kristjánsson og Nakayama 

(2003) komu ekki fram sömu áhrif þegar markáreitið birtist á hægra megin 

þegar vísbendið var rautt en vinstra megin þegar vísbendið var grænt. Námið 

sem um ræðir er því afar frumstætt og sérhæft. Enn fremur var prófað hvort 

það hefði áhrif að fá að vita nákvæmlega hvaða upplýsingar vísbendin gæfu 
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um birtingu markáreitis en niðurstöður leiddu í ljós að það hafði ekki áhrif á 

frammistöðu.  

 

Frumstætt minniskerfi 

Eins og sést á niðurstöðum þessara rannsókna er námsferli skammtímaathygli 

og ýfingaráhrif eru mjög lík ferli. Námsferli skammtímaathygli og  ýfingaráhrif 

eru bæði ósjálfráð ferli og námið sem á sér stað er í báðum tilvikum tengt 

sambandi milli hluta í umhverfinu en ekki hvar þeir varpast á sjónhimnu. 

Ferlin eiga það líka sameiginlegt að námið á sér stað smám saman og það það 

virðist geta gerst á tveimur ólíkum tengslum samtímis og en þó aðeins á 

einföldum tengslum en ekki „ef-þá“ samböndum. Líkt og á við um ýfingaráhrif 

virðast væntingar og vitneskja ekki hafa áhrif á þessi ferli. Námsferli 

skammtímaathygli og ýfingaráhrif eru líklegast bæði birtingarmyndir 

frumstæða minniskerfisins sem gerir okkur kleift að beina athygli okkar hratt 

og örugglega að hlutum í umhverfi okkar sem að eru okkur mikilvægir hverju 

sinni (Kristjánsson, 2006; Kristjánsson, 2008). 

Þetta frumstæða minniskerfi getur útskýrt áhrif sem áður hafa verið 

rakin til hugarstýringar (top-down guidance). Eins og lýst hefur verið hér að ofan 

hafa væntingar og vitneskja, sem verða að teljast hugarstýrð ferli, ekki bætandi 

áhrif á sjónleit fram yfir áhrif ýfingar og námsferli skammtímaathygli 

(Maljkovic og Nakayama, 1994, 1996; Kristjánsson og Nakayama, 2003). 

Niðurstöður segulómmyndunarrannsókna hafa líka sýnt fram á að virkni 

taugakerfa á hvirfilblaði heila tengist ýfingaráhrifum sem verða við sjónleit, en 

taugakerfi á hvirfilblaði eru talin tengjast athyglisvirkni, þar á meðal 
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hugarstýrðar athygli (Corbetta og Shulman, 2002). Það er því áhugavert að  

athuga nánar virkni þessa frumstæða athygliskerfis og sjá hvort að fleiri ferli 

sem við teljum vera hugarstýrð séu ef til vill sjálfvirkari en við höldum.   

 

Styrking og taugalífeðlisfræði hennar 

Umbun eða jákvæð styrking er það þegar atburður eða áreiti fylgir hegðun og 

eykur líkur á hegðuninni. Þegar atburður eða áreiti hefur þennan eiginleika, að 

auka líkur á hegðun, er hann kallaður styrkir (Pierce og Cheney, 2004). 

Peningar eru gott dæmi um algengan styrkir í samfélagi okkar. Fólk vinnur 

vinnuna sína og fær útborgað um mánaðarmót og það að fá útborgað eykur 

líkurnar á því að fólk haldi áfram að vinna.  

Mörg svæði í heilanum tengjast styrkingu en það svæði sem einna helst 

tengist styrkingu er í medial forebrain bundle (MFB) sem er búnt taugaþráða sem 

liggur frá miðheila í gegnum undirstúku (hypothalamus), að trjónulægum grunni 

framheila (rostral basal forebrain) en örvun á þessum taugaþráðum hefur 

styrkjandi áhrif þar sem þau valda vellíðunartilfinningu, en það má rekja til 

þess að þegar MFB er örvað seytir nucleus accumbens dópamíni. Dópamínsvirkar 

taugafrumur gegna mikilvægu hlutverki í virkni styrkingar í heilanum og liggja 

þær í þremur kerfum. Nigrostriatal kerfið tengist stjórn hreyfinga. Mesolimbic 

kerfið byrjar í ventral tegmental area (VTA) í miðheila og leiðir trjónulægt til 

svæða í framheila, til dæmis möndlu (amygdala), dreka (hippocampus) og nucleus 

accumbens. Mesocortical kerfið liggur frá VTA til framheilabarkar, randbarkar 

(limbic cortex) og dreka. Þegar VTA er örvað seytir nucleus accumbens dópamíni 

(Carlson, 2007).  
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Eiginleikar styrkingar 

Knutson, Adams, Fong og Hommer (2001) sýndu fram á með starfrænni 

segulómmyndun að nucleus accumbens varð virkari (sem leiðir þá líklega til 

seytingar dópamíns) þegar fólk sá áreiti sem gaf til kynna að peningaverðlaun 

yrðu veitt (Knutson o.fl, 2001) Það eru því ekki bara svokallaðir beinir styrkir 

eins og matur sem hafa áhrif á heilastarfsemina heldur líka óbeinir styrkir eins 

og peningar.  

 Óvæntir styrkir virðast virkja umbunarkerfi í heilanum frekar en 

fyrirsjáanlegir styrkir. Berns, McClure, Pagnoni og Montague (2001) sýndu fram 

á þetta þegar þeir sprautuðu ávaxtasafa í munn þátttakenda á meðan þeir 

mynduðu heila þeirra með segulómum. Þegar ófyrirsjáanlegt var hvenær safinn 

myndi koma var mikil virkni í nucleus accumbens, thalamus og medial orbitofrontal 

cortex en engin virkni var þegar safanum var sprautað með fyrirsjáanlegum 

hætti. Þar sem aukin virkni þessara svæði er talin tengjast vellíðunartilfinningu 

má álykta sem svo að ófyrirsjáanlegir styrkir séu ánægjulegri en fyrirsjáanlegir 

(Berns o.fl., 2001).  

Mirenowicz og Schultz (1994) sýndu fram á að dópamínvirkar 

taugafrumur í VTA sýndu mikla svörun við styrki (ávaxtasafa) þegar apar voru 

að læra tengsl á milli hljóðmerkis og virkrar hegðunar en þegar tengslin voru 

lærð sýndu þessar taugafrumur aðeins svörun við hljóðmerkinu en ekki við 

styrkinum. Dópamínvirkar frumur í VTA gegna því mikilvægu hlutverki í 

námi, allavega námi á skilyrtum tengslum. Virkni þeirra sendir boð til annarra 

kerfa um að eitthvað sé til staðar sem þarf að læra sem útskýrir hvers vegna 

þær, og þarf af leiðandi nucleus accumbens, virkjast aðeins þegar styrkirinn er 
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ófyrirsjáanlegur. Þegar styrkirinn er fyrirsjáanlegur er ekkert sem þarf að læra 

(Carlson, 2007).  

 

Heilasvæði styrkingar 

O'Doherty, Kringelbach, Rolls, Hornak og Andrews (2001) gerðu tilraun þar 

sem fólk átti að velja milli tveggja sjónáreita þar sem annað gaf litla umbun og 

mikla refsingu en hitt mikla umbun en litla refsingu, á meðan virkni í heila 

þeirra var mæld með segulómmyndun. Umbunin var að vinna sér inn peninga 

en refsingin var að tapa þeim. Þátttakendur fengu þó ekki peningaupphæðirnar 

að launum heldur voru peningarnir aðeins ímynduð verðlaun. Þátttakendur 

þurftu að ákvarða hvort áreitið gaf meiri umbun með því að fylgjast með því 

hversu mikið það fékk fyrir að velja hvort áreitið. Þegar styrkingarskilmálum 

var síðan víxlað þurftu þátttakendur að átta sig á því og skipta yfir á hitt áreitið 

sem nú gaf meiri umbun.  

Það kom í ljós að hliðlægur börkur augntóttarhluta ennisblaða (lateral 

orbitofrontal cortex) virkjast við refsingu en miðlægur börkur augntóttarhluta 

ennisblaða (medial orbitofrontal cortex) virkjast við umbun. Eftir því sem 

umbunin eða refsingin varð meiri því meiri varð virknin á þessum svæðum en 

virknin var mæld með blóðflæði til þessara svæða þegar þátttakendur leystu 

verkefnið (O'Doherty o.fl., 2001). Hornak, O'Doherty, Bramham, Rolls, Morris, 

Bullock o.fl., (2004) létu sjúklinga með skaða á berki augntóttarhluta einnisblaðs 

vinna sama verkefni meðan þeir mældu virkni með segulómmyndun. Þeir 

komust að því að þegar skaðinn er tvíhliða getur fólk ekki breytt fyrri pörun 

áreitis við styrki þegar styrkingarskilmálum er breytt. Þegar 
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styrkingarskilmálum var víxlað og val á áreiti sem áður hafði fylgt mikill styrkir 

fylgdi nú mikil refsing, valdi það samt sama áreitið í næstu umferð. Hlutverk 

barkar augntóttarhluta ennisblaðs virðist því vera að tákna styrkingar- eða 

refsingargildi  áreitis og að endurnýja paranir milli þessa gildis og áreita þegar 

breytingar verða á styrkingarskilmálum (Hornak o.fl., 2004). 

 

Áhrif styrkingar á sjónleit 

Það hvernig styrking kemur fram í heilanum hefur eins og sést hér að framan 

verið nokkuð mikið rannsakað. Einnig hafa áhrif styrkingar á hegðun verið 

rannsökuð ýtarlega, sérstaklega í atferlisfræðunum. En áhrif styrkingar á 

úrvinnslu skynjunar hafa ekki verið mikið rannsökuð. Þar sem sjónleit hefur 

verið mikið rannsökuð og mikið er vitað um hvernig hún fer fram er tilvalið að 

byrja á að skoða áhrif styrkingar á sjónleit.  

Kiss, Driver og Eimer (2009) rannsökuðu áhrif styrkingar á beiningu 

athygli í sjónleitarverkefni með útstökksáhrifum. Heilalínurit (EEG) var notað 

til að mæla breytingar á rafleiðni á heilaberki (ERP/event-related potentials) við 

val á áreiti þegar sjónleitarverkefnið var leyst. N2pc kallast hin staðlaða 

rafleiðnibreyting sem var mæld, en hún kemur fram á heilariti innan 200 msek 

frá því að áreiti birtast en hún tengist virkni í extrastriate sjónberki og aftari 

hvirfilberki (posterior parietal cortex) (Hopf, Luck, Girelli, Hagner, Mangun, 

Scheich o.fl., 2000). Rannsóknir á atburðatengdum breytingum á rafleiðni (ERP)  

hafa bent til þess að N2pc tengist vali á milli áreita í sjónsviði og er hann, sem 

dæmi, talinn vera merki um það þegar athygli er beint að markáreiti sem birtist 

í hópi truflara, sérstaklega þegar greina þarf einhvern eiginleika markáreitisins 
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(Luck og Hillyard, 1994a).  Þátttakendur leystu sjónleitarverkefni þar sem 

áreitin birtust í 150 msek og útstökksmarkáreitið var rauður eða grænn tígull 

þar sem þeir áttu að segja til um hvort væri búið að skera af efra eða neðra horn 

tígulsins. Bónusstig fengust þegar svarað var hratt og rétt. Fyrir helming 

þátttakenda gaf rauður tígull fimm stig en grænn eitt stig og hinn helminginn 

öfugt. Bónustigin voru greidd út í lok tilraunar. Niðurstöðurnar voru að 

svartímar við markáreiti sem gaf fimm stig voru styttri en við markáreiti sem 

gaf eitt stig og mælingar með heilalínuriti sýndu að N2pc þátturinn var stærri 

og kom fram fyrr þegar markáreiti sem gaf fimm stig birtist en þegar markáreiti 

sem gaf eitt stig birtist (Kiss, Driver og Eimer, 2009).  

Niðurstöðurnar sýna fram á að hægt er að hafa áhrif á val áreita í 

sjónleitarverkefni og þar af leiðandi virkni athygliskerfa með styrkingu. 

Svartímar voru styttri þegar styrkir var hár en þegar styrkir var lágur og meiri 

aukning varð á virkni á heilasvæðum sem tengjast sjónleit og beiningu athygli 

þegar styrkirinn var hár en þegar hann var lágur.  

Hickey og Theeuwes (2008) gerðu einnig tilraun þar sem þeir athuguðu 

hvernig styrking hefur áhrif á sjónleit. Nánar tiltekið vildu þeir athuga hvaða 

áhrif styrking hefði á beiningu athygli þegar tveir hlutir stinga í stúf í 

sjónleitarverkefni. Í sjónleitarverkefninu birtust sex form, tíglar og hringir, í 

kringum miðpunkt og inni í hverju formi var lárétt eða lóðrétt lína. Markáreitið 

var það form sem stakk í stúf, en til að trufla beiningu athyglinnar að þessu 

annars venjulega útstökksmarkáreiti, var eitt af hinum formunum öðruvísi á 

litinn og var því einnig útstökksáreiti en ekki markáreiti. Fyrir rétt svar fengu 

þátttakendur eitt eða 10 stig og birtist stigatalan á skjánum eftir að svarað var. 

Öðru hverju var litunum á áreitunum víxlað á milli umferða þannig að 



  20 

útstökksáreitið sem ekki var markáreitið skipti um lit og varð eins á litinn og 

markáreitið í umferðinni á undan. Niðurstöðurnar voru að þegar litunum var 

ekki víxlað milli umferða, það er að segja liturinn var endurtekinn, og hár 

styrkir fékkst fyrir svörun varð svartími styttri og færri villur voru gerðar í 

næstu umferð en þegar lágur styrkir fékkst fyrir svörun. Þegar litum var víxlað 

milli umferða voru áhrifin öfug, þegar lágur styrkir fékkst fyrir svörun voru 

villur færri og svartími styttri en þegar styrkirinn var hár. Þessar niðurstöður 

gefa til kynna að magn styrkingar hefur áhrif á beiningu athygli. Þegar 

ákveðinn litur gefur háan styrki er athyglinni beint hraðar að þeim lit í næstu 

umferð og þess vegna styttist svartíminn og villutíðnin minnkar þegar liturinn 

er endurtekinn en þegar litunum er víxlað er athyglinni beint að röngu áreiti og 

svartíminn lengist og villutíðnin hækkar. Þessi áhrif styrkingar á svörun eru 

ekki viljastýrð og því er hér um að ræða ýfingaráhrif (Hickey og Theeuwes, 

2008).  

Hickey og Theeuwes halda því fram að styrkirinn sé að ýfa sjónathyglina 

og það bendi til þess að styrking breyti svörun í sjónberki þar sem 

frumúrvinnsla sjónáreita fer fram. Líklegra er að styrkirinn sé að hafa áhrif á 

styrkleika ýfingaráhrifa sem verða vegna endurtekningar á lit áreitanna. Og þar 

sem segulómmyndunarrannsóknir á ýfingaráhrifum hafa sýnt fram á að þau 

verða á hinum ýmsu stigum sjónúrvinnslu gæti verið að styrking hafi áhrif á 

fleiri heilasvæði tengd sjónúrvinnslu en sjónbörkinn.  
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Markmið tilrauna og tilgátur 

Markmiðið með þeim tilraunum sem hér verður skýrt frá er að sýna hvaða áhrif 

styrking hefur á ýfingaráhrif litar í sjónleitarverkefni með útstökksáhrifum.  

Aðaltilgáta tilraunanna er að jákvæð styrking hafi áhrif á styrkleika 

ýfingaráhrifa. Þannig ættu meiri ýfingaráhrif (styttri svartímar) að koma fram 

fyrir þann lit gefur oftar háan styrki en fyrir þann lit sem gefur oftar lágan 

styrki.  

Einnig er sett fram sú tilgáta fyrir tilraun 2 að þegar styrkingarskilmálum 

er víxlað milli lita muni styrkleiki ýfingaráhrifanna víxlast líka. Þannig ættu 

ýfingaráhrifin að vera meiri (styttri svartímar) þegar litur gefur oftar háan 

styrki, en þegar sami litur fer að gefa oftar lágan styrki ættu ýfingaráhrifin að 

minnka fyrir þann lit. Eins þegar litur sem gaf oftar lágan styrki fer að gefa oftar 

háan styrki ættu ýfingaráhrif að aukast fyrir þann lit.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Fjórtán háskólanemar á aldrinum 21 til 45 ára tóku þátt. Í tilraun 1 voru 

þáttakendur átta, sex konur og tveir karlar. Í tilraun 2 voru þáttakendur sex, 

fjórar konur og tveir karlar. Úrtakið var hentugleikaúrtak og þáttakendurnir 

sjálfboðaliðar sem fengu stig sem þeir unnu sér inn í tilrauninni borguð sem 

inneign í Bóksölu stúdenta og fengu þeir að vita af þessum verðlaunum áður en 

mælingar hófust. Allir þáttakendur gátu leyst eitt verkefni úr litblinduprófi 

Ishihara og voru að eigin sögn með eðlilega sjón og rétthentir.  

 

Tækjabúnaður 

Tilraunin fór fram í tilraunastofu í kjallara Odda þar sem sérhannaður 

hugbúnaður, forritaður í C, var keyrður á G4 Macintosh tölvu. Þátttakendur 

sátu með höku í hökustandi sem tryggði það að allir þátttakendur voru í sömu 

fjarlægð frá skjánum. Við úrvinnslu var notast við útgáfu 17 af SPSS forritinu 

og Microsoft Excel.  

 

Áreiti 

Áreitin voru 29 mm tíglar sem birtust á svörtum skjá, raðaðir hringinn í 

kringum hvítan kross fyrir miðjum skjá. Markáreiti var rauður eða grænn tígull 

en truflarar voru gulir tíglar. Af öllum tíglunum var búið að skera af hægra eða 



  23 

vinstra hornið. Fjarlægð tíglanna frá miðpunktinum var 62 mm. Áreiti tilrauna 

1 og 2 voru þau sömu.  

 

Rannsóknarsnið 

Frumbreytur tilraunar 1 voru: 1) Endurtekning á lit markáreitis og 2) Jákvæð 

styrking sem tók tvö gildi, eitt eða tíu stig.  

Frumbreytur tilraunar 2 voru: 1) Endurtekning á lit markáreitis, 2) Jákvæð 

styrking sem tók tvö gildi, eitt eða sex stig og 3) Breyting á styrkingarskilmálum 

Í báðum tilraunum var fylgibreytan svartími mældur í millisekúndum.  

Rannsóknin byggist á innanhópasamanburði.  

 

Framkvæmd 

Áður en tilraunir hófust var þáttakendum gert að leysa eitt verkefni úr 

litblinduprófi Ishihara (sjá viðauka A) og voru þeir spurðir hvort þeir væru 

rétthentir. Allir þáttakendur sem tóku þátt í tilrauninni gátu séð rétta tölu á 

litblinduprófsmyndinni og voru að eigin sögn með eðlilega sjón og rétthentir.  

Þátttakendur voru síðan beðnir um að setjast við tölvuskjáinn og setja hökuna í 

hökustandinn og hafa hægri hönd tilbúna á lyklaborðinu. Þátttakendur fengu 

munnleg fyrirmæli um það hvernig þeir ættu að leysa verkefnið (sjá viðauka B). 

Þar kom fram að þeir ættu að leysa sjónleitarverkefni þar sem á skjánum 

myndu birtast þrír tíglar þar sem einn skæri sig úr því hann væri öðruvísi á 

litinn. Þeir ættu að svara eins hratt og þeir gætu hvort hornið var búið að skera 
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af honum með því að ýta 4 eða 6 á lyklaborðinu, 4 ef það er skorið af vinstra 

megin og á 6 ef það er skorið af hægra megin.  Þegar þeir ýttu á réttan takka 

myndu þeir vinna sér inn stig sem að þeir fengju seinna í verðlaun sem inneign 

í Bóksölu Stúdenta og ítrekað var að það borgaði sig að ýta á réttan takka. Síðan 

var þátttakendum sagt frá bónusverðlaunum en þau voru að sá þátttakandi 

sem svaraði hraðast myndi tvöfalda stigin sín og þar með inneignina í 

Bóksölunni. Þáttakendum var síðan sagt hve margar umferðir þeir myndu taka 

þátt í, fjórum sinnum 100 umferðir í tilraun 1 en þrisvar sinnum 200 umferðir í 

tilraun 2, og að þeir mættu gjarnan taka sér pásu á milli hverra 100 eða 200 

umferða.  

Eftir hvern hluta tilraunar, 100 umferðir í tilraun 1 og 200 umferðir í 

tilraun 2, voru stig og meðalsvartími þátttakanda skráð niður og var öllum sagt 

að þeim gengi ágætlega, að hægt væri að gera betur og að þeir ættu möguleika 

á að vinna bónusvinninginn. Allir þáttakendur tóku sér stutta pásu (3-10 

mínútur) milli hverra 100 eða 200 umferða. 
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Niðurstöður 

Tilraun 1 

Þegar teknir höfðu verið út svartímar þar sem rangt var svarað og þeir 

svartímar sem voru meira en þremur staðalfrávikum frá meðaltali þátttakanda, 

voru 3008 svartímar eftir, að meðaltali 376 svartímar á þátttakanda. Að 

meðaltali voru teknir út 24 svartímar á þátttakanda, flestir eða 42 frá einum 

þátttakanda. 

Á mynd 2 má sjá meðaltalssvartímana þegar markáreiti hefur annan lit en í 

síðustu umferð og þegar litur markáreitisins er endurtekinn og mun á þeim 

þegar veittur var lágur eða hár styrkir 

Mynd 2. Meðaltalssvartímar eftir því hvort litur markáreitis er endurtekinn og hve oft, 
skipt eftir styrkingu. 
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Eins og sjá má á mynd 2 er munurinn ekki mikill á svartíma þegar litur gefur 

háan styrki og þegar litur gefur lágan styrki þegar liturinn er ekki sá sami og í 

síðustu umferð. En þegar liturinn er endurtekinn og svartímar styttast, það er 

að segja ýfingaráhrif koma fram, virðist vera munur á svörun við lit sem gefur 

háan styrki og lit sem gefur lágan styrki. Til þess að meta hvort að þessi munur 

sé marktækur var notuð tvíhliða dreifigreining endurtekinna mælinga. Miðað 

var við α = 0,05. Niðurstaða dreifigreiningar fyrir meginhrif styrkingar var 

F(1,7) = 0,337, p< 0,580. Það er því ekki marktækur munur á svartíma eftir því 

hve hár styrkir fékkst. Niðurstaðan fyrir meginhrif endurtekningar á lit 

markáreitis var F(1,7) = 37,392, p< 0,000. Þetta þýðir að marktækur munur er á 

svartímum eftir því hvort að litur markáreitis er endurtekinn eða ekki þegar 

litið er framhjá áhrifum styrkingar. Meginhrif endurtekningar má sjá á mynd 3. 

 
Mynd 3. Meginhrif endurtekningar á lit markáreitis á meðaltalssvartíma þegar litið er 
fram hjá áhrifum styrkingar.  
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Eins og sjá má á mynd 4 er samvirkni milli endurtekningar á lit 

markáreitis og hversu hár styrkir fæst fyrir svörun. Samkvæmt niðurstöðum 

dreifigreiningarinnar er þessi samvirkni marktæk, F(1,7) = 37,691, p< 0,000, 

þegar miðað er við α = 0,05, þannig að áhrif endurtekningar eru misjöfn eftir 

styrkingu.  

 
Mynd 4. Samvirkni milli áhrifa endurtekningar á lit markáreitis og áhrifa styrkingar á 
meðalsvartíma.  

 

Tilraun 2 

Þegar teknir höfðu verið út svartímar þar sem svörun var röng og þeir 

svartímar sem voru meira en þremur staðalfrávikum frá meðaltali þátttakanda 

voru 3432 svartímar eftir, að meðaltali 572 svartímar á þátttakanda. Að 

meðaltali voru teknir út 26 svartímar á þátttakanda, flestir eða 48, frá einum 

þátttakanda. 
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Á mynd 5 má sjá mun á meðaltalssvartímunum þegar styrkir er hár eða lágur  

eftir því hvort að litur markáreitis er endurtekinn og hve oft. Svartímarnir eru 

eins þegar styrkir er oftar hár og þegar styrkir er oftar lágur þegar litur 

markáreitis er nýr og þeir styttast báðir þegar litur markáreitis er endurtekinn. 

Munur virðist vera á svartímunum þegar liturinn er endurtekinn einu sinni eða 

tvisvar en þegar liturinn er endurtekinn þrisvar eða oftar verða svartímarnir 

svipaðir aftur.  

Mynd 5. Meðalsvartímar allra þátttakenda eftir endurtekningu og styrkingu. 

Tvíhliða dreifigreining endurtekinna mælinga leiddi í ljós að munur á 

svartímum þegar styrkir var hár eða lágur var ekki marktækur, (F(1,5) = 0,245, 

p< 0,642). Meginhrif endurtekningar á svartíma voru marktæk, F(1,5) = 88,653, 
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p< 0,000. Samvirkni styrkingar og endurtekningar var ekki marktæk (F(1,5) = 

0,550, p< 0,492). Miðað var við α = 0,05.  

Munurinn á tilraun 1 og tilraun 2 var að styrkingarskilmálar breyttust 

ekki í tilraun 1 en giltu aðeins í um það bil 60 umferðir í einu í tilraun 2. 

Dreifigreining endurtekinna mælinga á umferðum númer 70 til 130 í fyrsta 

hluta tilraunarinnar frá hverjum þátttakanda  í tilraun 1 sýndi að samvirkni 

milli styrkingar og endurtekningar var ekki marktæk, F(1,7) = 0,000 p< 0,996. 

Fjöldi umferða sem styrkingarskilmáli var í gildi gæti því verið ástæða þess að 

samvirkni milli styrkingar og endurtekningar var ekki marktæk í tilraun 2.  

Á mynd 6 má sjá hvernig ýfingaráhrifin víxlast þegar 

styrkingarskilmálum er víxlað. Ýfingaráhrifin byrja að breytast eftir fimm 

umferðir og hafa víxlast eftir um það bil 15 umferðir. Þannig að ýfingaráhrif 

verða meiri þegar svörun við lit fer að gefa oftar háan styrki og ýfingaráhrif 

verða minni þegar svörun við lit fer að gefa oftar lágan styrki.  

Mynd 6. Meðaltalsýfingaráhrif í hverri umferð fyrir og eftir breytingu á 
styrkingarskilmálum (breyting verður við núllpunkt á x-ás). 
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Meðaltalsýfingaráhrif í 10 til 20 umferðum fyrir styrkingarskilmála-

breytingu þegar svörun við lit gaf oftar lágan styrki voru 13,15 msek en 15 

umferðum eftir styrkingarskilmálabreytinu þegar svörun við lit gaf oftar háan 

styrki voru þau 21,60 msek.  Meðaltalsýfingaráhrif í 10 til 20 umferðum fyrir 

styrkingarskilmálabreytingu þegar svörun við lit gaf oftar háan styrki voru 

25,54 msek en 15 umferðum eftir styrkingarskilmála-breytingu þegar svörun 

við lit gaf oftar lágan styrki voru þau 10,30 msek. Á mynd 7 má sjá þennan 

mun.  

 
Mynd 7. Munur á meðaltalsýfingaráhrifum eftir styrkingu í 10-20 umferðum fyrir 
skilmálabreytingu og meðaltalsýfingaráhrifum í 10-20 umferðum 15 umferðum eftir 
skilmálabreytingu. 

 

Parað t-próf á mun á meðaltalsýfingaráhrifum fyrir breytingu á 

styrkingingarskilmálum þegar svörun við lit gefur oftar lágan styrki og á 

meðaltalsýfingaráhrifum eftir breytingu á styrkingarskilmálum þegar svörun 

við lit gefur oftar háan styrki sýndi fram á að þessi munur er ekki marktækur, t 

(5) = -0,880, p = 0,21. Munur á meðaltalsýfingaráhrifum þegar svörun við lit gaf 
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oftar háan styrki fyrir breytingu á styrkingarskilmálum en oftar lágan styrki 

eftir breytingu var ekki heldur marktækur samkvæmt pöruðu t-prófi, t (5) = 

0,095, p = 0,47.  
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Umræða 

 

Aðaltilgáta tilraunanna var að jákvæð styrking hefði áhrif á styrkleika 

ýfingaráhrifa þannig að svartími væri styttri þegar litur gefur oftar háan styrki 

en þegar litur gefur oftar lágan styrki.  

Niðurstöðurnar sýna að ýfingaráhrif komu fram því að svartímar voru 

styttri þegar litur markáreitis var endurtekinn en þegar hann var ekki 

endurtekinn í báðum tilraunum og niðurstöður dreifigreininga í báðum 

tilraunum leiddu í ljós að þessi munur var marktækur. 

Marktæk samvirkni kom fram milli áhrifa styrkingar og áhrifa 

endurtekingar í tilraun 1. Þetta styður aðaltilgátu tilraunanna því að þetta má 

túlka sem svo að þegar litur markáreitis er endurtekinn eru svartímar styttri 

þegar styrkir er hár en þegar styrkir er lágur. Samvirknin milli áhrifa styrkingar 

og áhrifa endurtekningar var ekki marktæk í tilraun 2 en það má ef til vill rekja 

til  þess að í tilraun 2 er styrkingarskilmálanum breytt en í tilraun 1 er hann 

alltaf sá sami. Í tilraun 2 var þrisvar sinnum skipt um styrkingarskilmála í 

hverjum 200 umferðum, þannig að litur sem gaf oftast háan styrki fór að gefa 

lágan styrki og öfugt. Þar af leiðandi gaf svörun við lit háan styrki í aðeins 20 - 

100 umferðir í einu eða að meðaltali í 60 umferðir í einu. Dreifigreining 

endurtekinna mælinga á 60 umferðir frá hverjum þátttakanda í tilraun 1 sýndi 

að samvirkni milli styrkingar og endurtekningar var ekki marktæk. Það gæti 

því verið vegna þess í hve fáar umferðir í einu styrkingarskilmálinn var í gildi 

að samvirknin var ekki marktæk í tilraun 2.  
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Munur á svartímum þegar styrkir er hár og þegar styrkir er lágur var 

ekki marktækur þegar litið er fram hjá áhrifum endurtekningar á lit markáreitis. 

Þar sem samvirkni milli styrkingar og endurtekningar var marktæk virðist 

styrking því aðeins hafa áhrif á svartíma þegar litur markáreitis er endurtekinn. 

Þetta styður einnig aðaltilgátu tilraunanna að jákvæð styrking hafi áhrif á 

ýfingaáhrif, það er styttingu svartíma þegar markáreiti er endurtekið.  

Fyrir tilraun 2 var einnig sett fram sú tilgáta að þegar 

styrkingarskilmálum er víxlað milli lita muni styrkleiki ýfingaráhrifanna víxlast 

líka. Þannig ættu ýfingaráhrifin að vera meiri (svartími styttri) þegar litur gaf 

oftar háan styrki fyrir breytingu á styrkingarskilmálum en þegar sami litur fer 

eftir breytingu á styrkingarskilmálum að gefa oftar lágan styrki. Eins þegar litur  

sem gaf oftar lágan styrki fyrir breytingu á styrkingarskilmálum fer eftir 

breytinguna að gefa oftar háan styrki ættu ýfingaráhrifin að vera meiri eftir 

breytinguna en fyrir hana.  

Þegar meðaltalsýfingaráhrif á umferð fyrir og eftir breytingu á 

styrkingarskilmálum eru sett fram á grafi (mynd 6) má sjá hvernig þau 

breyttust með skilmálabreytingunni. Meðaltalsýfingaráhrifin byrjuðu að 

breytast fimm umferðum eftir skilmálabreytingu og höfðu víxlast algjörlega 

eftir 15 umferðir. Þetta rennir stoðum undir þá tilgátu að jákvæð styrking hafi 

áhrif á ýfingaráhrif og einnig þá tilgátu að þau breytist með 

styrkingarskilmálunum.  

Nokkur munur var á meðaltalsýfingaráhrifum í 10 til 20 umferðum fyrir 

breytingu á styrkingarskilmálum og í 10-20 umferðum, 15 umferðum eftir 
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breytingu en þessi munur var ekki marktækur. Ef til vill væri þessi munur 

marktækur ef úrtakið væri stærra.  

Niðurstöður tilraunanna eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna 

á áhrifum jákvæðrar styrkingar á sjónleit. Í tilraun Kiss, Driver og Eimer (2009) 

voru svartímarnir styttri þegar svörun við lit markáreitis gaf háan styrki en 

þegar svörun við lit markáreitis gaf lágan styrki. Kiss o.fl. (2009) rannsökuðu 

ekki sérstaklega áhrif endurtekningar og samvirkni þeirra við áhrif styrkingar á 

svartímana. Niðurstöður þessarar tilraunar hér gefa til kynna að samvirkni sé 

milli áhrifa styrkingar fyrir svörun og áhrifa endurtekningar á lit markáreitis á 

svartíma í sjónleitarverkefni með útstökksáhrifum. Áhrif jákvæðrar styrkingar 

eru því líklegast á ýfingaráhrif sem verða þegar einhver eiginleiki 

sjónleitarverkefnis er endurtekinn en ekki á svörunina eina og sér. Til þess að 

ganga úr skugga um þetta mætti gera tilraun með sjónleitarverkefni þar sem 

enginn eiginleiki verkefnisins væri endurtekinn milli umferða og því ættu  

engin ýfingaráhrif að koma fram, og sjá hvort að styrking hefði áhrif á svartíma 

(styrkirnir mættu þá að sjálfsögðu aldrei vera eins milli umferða).   

Niðurstöður tilraunar Hickey og Theeuwes (2008) sýndu, eins og þessi 

tilraun, að þegar litur markáreitis er endurtekinn beinist athyglin hraðar að 

markáreitinu þegar hár styrkir fæst fyrir svörun en þegar lágur styrkir fæst fyrir 

svörun. Af þessum niðurstöðum ályktuðu þeir sem svo að styrkingin væri að 

ýfa sjónathyglina, en eins og niðurstöður þessara tilrauna benda til er að 

líkindum réttara að segja að styrkingin hafi áhrif á ýfingaráhrifin sem verða 

vegna endurtekningar á lit markáreitis.  



  35 

Markmiðið með þessum tilraunum var að sýna hvaða áhrif jákvæð 

styrking hefur á ýfingaráhrif vegna endutrtekningar litar markáreita í 

sjónleitarverkefni með útstökksáhrifum. Þessu markmiði hefur að nokkru leyti 

verið náð, niðurstöðurnar sýna að jákvæð styrking eykur ýfingaráhrif og þær 

gefa vísbendingu um að ýfingaráhrifin breytist með styrkingarskilmálum.  

Í framhaldi af þessum tilraunum væri áhugavert að rannsaka nánar hvar 

virkni verður í heilanum þegar styrking hefur áhrif á ýfingaráhrif litar. 

Niðurstöður rannsóknar Kiss o.fl. (2009) sýndu að N2pc rafleiðniþátturinn sem 

tengist virkni extrastriate sjónberki og á aftari hvirfilberki (posterior parietal 

cortex) var stærri við svörun á markáreiti sem gaf háan styrki. Áhugavert væri 

að sjá hvernig breytingin á N2pc þættinum yrði ef tekið væri tillit til 

endurtekningar á lit markáreitis.  

Ef virkni væri mæld með starfrænni segulómmyndun þegar fólk leysti 

sjónleitarverkefni svipað þessu mætti búast við minnkun á blóðflæði á hvirfil-

og ennisblaði en einnig í spólugára gagnaugablaðs (fusiform gyrus) og 

hliðlægum hnakkaflóka (lateral occipital complex) þar sem að rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þessi svæði tengist litaýfingu (Kristjánsson ofl. 2006). Rannsóknir 

O'Doherty o.fl (2001) og Hornak o.fl. (2004) gefa til kynna að hlutverk 

augntóttarhluta ennisblaðs heilabarkar virðist vera að tákna styrkingar- eða 

refsingargildi áreitis og að endurnýja paranir milli þessa gildis og áreita þegar 

breytingar verða á styrkingarskilmálum. Það væri því áhugavert að sjá hvernig 

virknin væri á þessum svæðum við svörun við markáreitum sem gefa háan 

styrki miðað við svörun við markáreitum sem gefa lágan styrki. Einnig væri 

afar áhugavert að sjá hvernig virknin lítur út á meðan fólk leysir 

sjónleitarverkefni eins og í tilraun 2 þar sem styrkingarskilmálar breytast.  
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Til að rannsaka enn frekar áhrif styrkingarskilmála á ýfingaráhrif mætti 

skoða áhrif jákvæðrar refsingar með fráreitum. Fráreiti eru atburðir eða áreiti 

sem fólk forðast og því gæti til dæmis ógeðfelld mynd birst á eftir ákveðnum lit 

markáreitis. Einnig mætti skoða áhrif neikvæðrar refsingar þar sem styrkir er 

tekinn í burtu, en þá gæti fólk tapað stigum/peningum við svörun á ákveðnum 

lit markáreitis. Athyglisvert væri að sjá hvort að ýfingaráhrif myndu minnka 

eða verða neikvæð við refsingu.  

Styrkingarnámskenningar (reinforcement learning theory) hafa mótað 

lögmál um það hvernig fólk tekur ákvarðanir um hvað það gerir, til að mynda 

hvernig afleiðingar fyrri ákvarðanna hafa áhrif á hvaða ákvarðanir fólk tekur í 

framhaldinu. Rannsóknir á birtingarmynd þessara lögmála í heilanum benda til 

þess virkni í fremri gyrðilgára (anterior cingulate cortex) tengist mati á óvissu, 

það er, mati á því hversu vel áreiti muni spá fyrir um afleiðingar ákvarðana. 

Virkni í fremri gyrðilgára tengist líka hversu hratt fólk lærir, hversu hratt nýjar 

upplýsingar koma í stað eldri upplýsinga. Augntóttarhluti ennisblaðs er einnig 

talinn gegna hlutverki í styrkingarnámi þar sem hann, eins og áður sagði, 

táknar styrkingar-eða refsingargildi áreita (Rushworth og Behrens, 2008; 

Behrens, Woolrich, Walton og Rushworth, 2007).  Þar sem fremri gyrðilgári er 

eitt af aðal heilasvæðum ýfingaráhrifa og styrking virðist hafa áhrif á virkni í 

augtóttarhluta ennisblaðs væri athugavert að athuga tengslin milli 

styrkingarnámskenninga og áhrifa styrkingar á ýfingaráhrif. Ef til vill getur 

virkni frumstæða minniskerfisins tengst því hvernig við tökum ákvarðanir því 

það hjálpar okkur að beina athygli okkar hratt og örugglega að áreitum í 

umhverfi okkar, sérstaklega þeim sem hafa nýlega verið okkur mikilvæg. Til 

þess að ákvörðun um hvernig við eigum að hegða okkur leiði til góðrar 
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aðlögunar að umhverfi okkar verðum við að beina athyglinni að réttum 

áreitum. Þarna gæti virkni frumstæða minniskerfisins komið að gagni þar sem 

skammtímaathyglin beinist hratt að áreitum sem birtast skyndilega og 

ýfingaráhrif gera það að verkum að við erum fljótari að vinna úr því sem við 

höfum séð áður. Þar sem styrking eykur ýfingaráhrif má segja að athygli okkar 

beinist hraðar að áreitum í umhverfi okkar sem hafa verið okkur hagstæð stuttu 

áður. Þannig geta áhrif styrkingar á ýfingaráhrif tengst því hvernig afleiðingar 

ákvarðana hafa áhrif á ákvarðanir sem við tökum í framhaldinu og þar af 

leiðandi skýrt einhvern hluta styrkingarnáms.  
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Viðauki A 
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Viðauki B 

 

Fyrirmæli fyrir tilraun 1 

Þetta er sjónleitarverkefni. Það birtast 3 tíglar á skjánum. Einn af tíglunum sker 

sig úr, er öðruvísi á litinn en hinir tveir, og þú átt að svara eins hratt og þú 

getur, með því að ýta á  4 eða 6 á lyklaborðinu ,hvort hornið er búið að skera af 

honum. Þú ýtir á 4 ef það er skorið af vinstra megin og á 6 ef það er skorið af 

hægra megin.  

Þegar þú ýtir á réttan takka vinnurðu þér inn stig. Seinna færðu svo inneign í 

Bóksölunni í samræmi við stigin. Það borgar sig því að ýta á réttan takka! 

 Svo eru líka bónusverðlaun, það eru átta þátttakendur og sá sem svarar hraðast 

tvöfaldar stigin sín.  

Þú gerir 4 sinnum 100 umferðir og mátt gjarnan taka þér pásu á milli.  
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Viðauki C 

 

Fyrirmæli fyrir tilraun 2 

Þetta er sjónleitarverkefni. Það birtast 3 tíglar á skjánum. Einn af tíglunum sker 

sig úr, er öðruvísi á litinn en hinir tveir, og þú átt að svara eins hratt og þú getur 

með því að ýta á  4 eða 6 hvort hornið er búið að skera af honum. Þú ýtir á 4 ef 

það er skorið af vinstra megin og á 6 ef það er skorið af hægra megin.  

Þegar þú ýtir á réttan takka vinnurðu þér inn stig. Seinna færðu svo inneign í 

Bóksölunni í samræmi við stigin. Það borgar sig því að ýta á réttan takka! 

 Svo eru líka bónusverðlaun, það eru sex þátttakendur og sá sem svarar hraðast 

tvöfaldar stigin sín.  

Þú gerir þrisvar sinnum 200 umferðir og mátt gjarnan taka þér pásu á milli.  

 


