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Útdráttur
Samskynjun er meðvituð upplifun sem lítill hluti mannkynsins
upplifir frá degi til dags eða einungis 4%. Einstaklingar með
samskynjun upplifa óvenjulega skynjun til viðbótar við þá venjulega
skynjun sem einstaklingur verður fyrir frá daglegu áreiti. Þá virðast
ákveðin áreiti vekja sjálfkrafa upp óefnislega skynjun sem er þó
raunveruleg í eðli sínu. Rittákna litasamskynjun (e. grapheme colour
synesthesia) einkennist af því að einstaklingur sjái fyrir sér ákveðinn
lit þegar hann sér tiltekið rittákn. Í þessari skýrslu verður greint frá
tilraun þar sem skoðað var hvort munur væri á frammistöðu
einstaklinga eftir því hvort áreiti sem birtust væru í samræmi, í
ósamræmi, grátt í samræmi við birtuskilyrði bókstafanna sem
framkalla samskynjun eða grátt hlutlaust áreiti. Tilgátan var sú að
einstaklingar gætu haldið fleiri rittáknum í sjónminni ef þau væru í
samræmi við samskynjun þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna
að frammistaða þátttakenda var í samræmi við tilgátu, það er að segja
þátttakendur stóðu sig betur þegar bókstafir voru litaðir í samræmi
við samskynjun, samanborið við þegar þeir voru í ósamræmi.
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Abstract
Synesthesia is a conscious experience that a small part of humanity
experiences from day to day or only 4%. Individuals with
synesthesia experience unusual perception in addition to the usual
perception that a person experiences from everyday stimuli. Certain
stimuli seem to automatically trigger an intrinsic perception, which
is, however, inherent in nature. Grapheme-colour synesthesia is
characterized by the fact that a person visualizes a certain color when
he sees a certain character. This report will reveal an experiment that
examined whether there was a difference in visual short-term
memory of individuals depending on whether the affected stimuli
were consistent, inconsistent, gray in accordance with the lighting
conditions of the inducer or a gray neutral stimulus. The hypothesis
was that individuals could keep more signs of visual acuity if they
were consistent with their synesthesia. The results show that
participants performance was consistent with the hypothesis, that is,
participants scores higher when graphemes were colored according
to their synesthesia, compared to when they were inconsistent.
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Formáli
Rannsókn þessi er hluti af samstarfsverkefni, The Synesthesia
Project, sem hefur staðið yfir frá árinu 2012 og koma þar að
rannsakendur frá mörgum háskólum á Norðurlöndunum. En árið
2017 bættust við háskólar í austur Asíu.
Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Árna Gunnari Ásgeirssyni,
fyrir ómetanlegan stuðning og leiðsögn við gerð rannsóknarinnar
og við skrif á lokaverkefninu.
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Inngangur
Skynjun
Umhverfið okkar breytist stöðugt og hratt. Þrátt fyrir að flest áreiti í kringum okkur hafi
litla sem enga þýðingu fyrir okkur eru nokkur áreiti sem geta annað hvort verið skaðleg
eða gagnleg. Manneskjan hefur þróað með sér kerfi til þess að vinna úr slíkum
upplýsingum. Við höfum ekki beinan aðgang að öllu því sem gerist í umhverfi okkar,
heldur söfnum við vísbendingum í gegnum skilningarvit og túlkum umhverfi okkar.
Starfsstöðvar í heilanum vinna úr þeim upplýsingum sem einstaklingur safnar gegnum
skilningarvitin og úr verður skynjun einstaklings (Gobet, Chassy og Bilalić, 2011).
Úrvinnsla áreita er flókin og felur í sér samstarf mismunandi úrvinnslukerfa. Skynjun
er háð lífeðlislegum kerfum sem tengjast skynfærum okkar og treysta á heilann til að
samþætta

og

túlka

þau

áreiti

sem

berast

(Eysenck

og

Keane,

1992).

Umhverfisupplýsingar berast heilanum um skynfærin sem vinnur úr þeim eftir
tilteknum reglum. Hvert einasta sýnilega eða áþreifanlega áreiti er numið af ákveðnum
taugafrumum skynfæranna, sem kallast viðtakar. Til dæmis ljósviðtakar, sem eru mjög
næmir fyrir ljósi. Hlutverk þessara viðtaka er að þýða efnislega örvun í táknræna
merkingu sem heilinn túlkar í ferli sem kallast umleiðsla (e. Transduction; Gobet o.fl.,
2011).
Að baki skilningarvitunum eru lífeðlisleg ferli sem veita okkur upplýsingar um
skynjun á nánasta umhverfi. Skilningarvitin tengja okkur við umheiminn. Hugarástand
okkar án skilningarvita væri frábrugðið því sem einstaklingur upplifir dagsdaglega.
Tilfinning og skynjun er undirstaða meðvitundar. Skynjanir okkar eru ekki aðeins
einföld skráning á taugaboðum skynupplifanna heldur háþróað vitsmunarferli sem
byrjar að vinna úr áreitum nánast samstundis sem síðan leiðir til túlkunar heilans á
umhverfinu. Vitsmunaferlin gera grein fyrir áreitum með hjálp frá fyrri þekkingu sem
leiðir

þetta

afdrifaríka

ferli

áfram

(Smith

og

Kosslyn,

2007).

Franski

heimsspekingurinn Etienne Bonnot de Condillac (sem vitnað er í Smith og Kosslyn,
2007), sagði að lífvera án skynfæra hefði ekkert vitsmunalíf, að enginn tilgangur eða
skoðanir væru mögulegar í fjarveru skynjunar. Condillac taldi ennfremur að í
umhverfinu væru of mörg áreiti og því geti einstaklingar ekki skynjað þau öll samtímis.
Því gæti öll skynjun innihaldið upplýsingar sem væru óséðar, einfaldlega vegna þess
að þeim er ekki veitt nægileg athygli (Smith og Kosslyn, 2007).
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Þrátt fyrir að mynd sem birtist á sjónhimnu sé tvívíð er heilinn fær um að túlka
umheiminn í þrívídd. Skynjun gefur samt sem áður ekki alltaf rökrétta mynd af
raunveruleikanum, því við getum oft séð fyrir okkur hluti sem eru efnislega ómögulegir,
til dæmis þegar við sjáum tvö mismunandi dýr á einni teikningu. Þetta köllum við
vitsmunalegar sjónvillur (e. visual illusion; Gobet o.fl., 2011). Vitsmunarlegar
sjónvillur eru dæmi um tvíræða skynjun sem verður til þegar heilinn dregur upp ranga
ályktun af skynjuninni sem jafnvel er í þversögn við þær upplýsingar sem heilinn hefur
um viðfangsefnið (Árni Kristjánsson, 2012).

Mynd 1.1 Hér sést annað hvort vasi eða andlit eftir því hvar athygli sjónar er beint (Derksen,
2007).

Mynd 1.2 sýnir annað hvort kanínu eða önd eftir því hvar athygli sjónar er beint

(Fastfission, 2006).

Sem dæmi um slíka sjónvillu er fræga myndin af andlitum/vasa (sjá mynd 1.1) eftir
danska sálfræðinginn Edgar Rubin (1921). Annað hvort virðist myndin skarta hvítum
vasa í miðjunni á svörtum bakgrunni eða tvö andlit sitthvoru megin á hvítum bakgrunni,
en það er vegna þess að heilinn skiptir myndinni annarsvegar í forgrunn eða bakgrunn.
Hægra megin (sjá mynd 1.2) má sjá annað dæmi um skynvillur þar sem heilinn skiptir
á milli þess að sjá kanínu eða önd en sjónkerfið getur ekki séð hvort tveggja í einu (Árni
Kristjánsson, 2012).

Samskynjun
Samskynjun er taugasálfræðilegt fyrirbæri sem framkallar óvenjulega skynjun til
viðbótar við venjulega skynjun sem einstaklingur upplifir frá daglegu áreiti líkt og
tónlist, lestri, mat og svo framvegis. Ákveðið áreiti vekur sjálfkrafa og staðfastlega upp
óefnislega skynjun, til dæmis þegar einstaklingur finnur brunalykt þegar hlustað er á
tónlist eftir Mozart. Þetta bendir til þess að skynjun einstaklingsins bæði á upprunalega
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áreitinu og óefnisleg skynjun hans í kjölfar fyrra áreitisins sé raunveruleg skynjun í eðli
sínu (Simner og Hubbard, 2013). Einstaklingar með samskynjun geta til dæmis heyrt í
litum, fundið bragð af formum eða upplifað aðra kerfisbundna blöndun skynjunar.
Einstaklingar með samskynjun geta heyrt tónlist eða raddir sem eitthvað haldbært
fyrirbæri sem þau sjá, finna lykt af eða jafnvel geta snert (Eagleman, 2011).
Það að upplifa samskynjanir er talið frekar óvenjulegt, ekki vegna þess að
upplifun samskynjana sé orsök eða afleiðing röskunar eða sjúkdóms heldur er ástæða
þess einfaldlega sú hve fáir upplifa samskynjanir. Vegna þess hve fáir eru með
samskynjun er umræðan takmörkuð og því skortur á rannsóknum. Samskynjanir taka á
sig ýmsar myndir og ef einstaklingur upplifir eina tegund af samskynjun eru miklar
líkur á að sami einstaklingur upplifi líka aðrar ólíkar tegundir hennar. Það að upplifa
vikudagana í litum er algengasta birtingarmynd samskynjunar, ásamt því að upplifa
bók- og tölustafi í litum (Eagleman, 2011). Aðrar algengar tegundir samskynjunar eru
að finna bragð af orðum, litaheyrn (e. color hearing), upplifa talnarunur í þrívíddar
formi og skynja bók- og tölustafi með sína eigin persónuleika og jafnvel kyn
(Eagleman, 2011). Niðurstöður rannsókna benda til að samskynjun gerist ósjálfrátt og
er tiltölulega stöðug yfir ævi einstaklings (Sørensen, Nordfang og Ásgeirsson, 2016;
Simner og Bain, 2013).
Þegar einstaklingur upplifir skynjun lita þegar hann les eða sér litlausa bókstafi
eða tölustafi er hann sagður með rittákna-litasamskynjun (Witthoft og Winawer, 2013).
Þegar rittákna-litasamskynjun kemur fram sér einstaklingur ákveðna stafi alltaf
sjálfkrafa í ákveðnum litum. Litir stafanna breytast ekki heldur er samskynjunin
stöðug, til dæmis getur einstaklingur með litasamskynjun alltaf séð A í skærrauðum lit
en B í dökkbláum tón. Rittákna litasamskynjunin er mismunandi milli einstaklinga og
því ólíklegt að ákveðinn stafur vekji upp nákvæmlega sama litartón hjá mismunandi
aðilum.

Rittákna-litasamskynjun

er

mest

rannsakaða

form

samskynjana

(Ramachandran og Brang, 2008).
Það virðist sem rittákna litasamskynjun byrji að þróast í barnæsku eða snemma
á unglingsárunum, líklegt er að fullorðnir einstaklingar með rittákna litasamskynjun séu
búnir að ganga í gegnum tímabil þar sem litirnir sem viðkomandi skynjar þegar hann
skoðar rittákn, taka breytingum og eykst stöðugleiki litanna með aldrinum. Samkvæmt
rannsókn Sørensen og félaga (2016) þar sem rittákna litasamskynjun hjá 13 ára stúlku
var skoðuð jókst stöðugleiki samskynjunarinnar hjá henni yfir tveggja ára tímabil. Það
voru þó miklar breytingar á sumum rittáknum hjá henni til dæmis hafði bókstafurinn L
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skipt um lit og fór frá því að vera rauður yfir í að vera blár. Það er því að öllum líkindum
svo að rittákna litasamskynjun taki breytingum í barnæsku og á unglingsárum
einstaklinga en haldist síðan að mestu leiti stöðug (Sørensen o.fl., 2016).
Stór hluti rannsókna um samskynjun fjalla um sambandið á milli eftirtektar og
samskynjunar (Mattingley, 2009). Flestar af þessum rannsóknum einblína á að aðgreina
milli þess hvort litbrigði samskynjunar komi fram áður en einstaklingurinn ber kennsl
á rittáknið eða eftir (Laeng, Svartdal og Oelman, 2004; Mattingley, Payne og Rich,
2006). Í slíkum rannsóknum er einstaklingum með samskynjun sýnd svart-hvít rittákn
til þess að athuga hvort það hafi einhver áhrif á heilastarfsemi þeirra í samanburði við
rittákn sem framkalla litasamskynjun, eða til þess að greina mun á heilastarfsemi þeirra
í samanburði við einstaklinga sem ekki hafa samskynjun (Brang, Hubbard, Coulson,
Huang og Ramachandran, 2010).
Það sem einkennir niðurstöður þessara rannsókna er að litir samskynjunar koma
fram ósjálfrátt. Litir eintaklings með samskynjun gætu aðstoðað við athygli þegar um
hlutlaust áreiti er að ræða en það eru þó engar sannfærandi vísbendingar sem benda til
þess að litirnir fangi athygli einstaklingsins samstundis þótt að um hlutlaust áreiti sé að
ræða. Það sem áhugavert er að það getur dregið úr skynjun litanna þegar mörg áreiti
berjast um athygli. Deilt er um hvort að litir samskynjunar komi fram á meðvitaðan hátt
en núverandi rannsóknir benda til þess að einstaklingar verði að vera meðvitaðir um
skynjun áreitanna til þess að litir samskynjunarinnar hafi áhrif á hegðun (Mattingley,
2009).

Sögulegur bakgrunnur
Allra fyrsta vísindalega rannsóknin um samskynjun, svo vitað sé til, var gerð af Georg
Tobias Ludwig Sachs árið 1812. Þetta fyrsta verk var doktorsritgerð Sachs og í henni
lýsti hann hvernig hann sá fyrir sér liti í hvert skipti sem hann hugsaði um bók- eða
tölustafi, vikudaga eða tónlistarnótur. Verk Sachs er fyrsta skriflega, akademíska
lýsingin á samskynjun sem vitað er um og skrifaði hann þetta á þeim tíma þegar enginn
vissi hvað samskynjun væri eða þýddi (Jewanski, Day og Ward, 2009).
Rannsóknir á samskynjun hófust fyrir um það bil tvöhundruð árum, en þrátt
fyrir það hefur samskynjun verið lítið rannsökuð. Hins vegar hafa tvö tímabil þar sem
ákveðin bylgja rannsókna á þessu sviði átti sér stað. Það fyrsta var á síðustu áratugum
nítjándu aldar (Simner og Hubbard, 2013). Þrátt fyrir miklar rannsóknir á samskynjun
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seint á nítjándu öld, varð mikil lægð í sálfræðilegum fræðigreinum um samskynjun eftir
þriðja áratug tuttugustu aldar (Marks 1975). Helsta vandamál rannsókna á þessu sviði
þá og nú er að samskynjun er mjög huglægt fyrirbæri og rannsóknir á fyrirbærinu reiddu
sig aðallega á lýsingar og frásagnir þeirra sem upplifa samskynjun. Þegar atferlisstefnan
kom fram á árunum 1920 – 1930 var rannsóknum á huglægum og andlegum fyrirbærum
hafnað. Þar af leiðandi áttu rannsóknir á samskynjun undir högg að sækja (Johnson,
Allison og Baron-Cohen, 2013).
Seinna og stærra blómaskeið rannsókna á samskynjun hefur átt sér stað á síðustu
tveimur áratugum tuttugustu aldarinnar og heldur áfram að vaxa og dafna til dagsins í
dag. Aldrei hefur verið lögð eins mikil áhersla á rannsóknir á samskynjun, meðal annars
af sálfræðingum, taugasérfræðingum, heimspekingum, sagnfræðingum, listamönnum,
bókmenntafræðingum, tónlistamönnum og jafnvel hönnuðum (Simner og Hubbard,
2013). Mikið af þessum uppgangi má rekja til framfara í þróun mælitækja og prófa. Til
að mynda próf sem mæla samræmi með taugafræðilegum aðferðum sem aðstoða
vísindamenn við að varpa ljósi á samspil tauga og vitsmunaferla sem liggja að baki
fyrirbærinu (Johnson o.fl., 2013).
Meðal mikilvægustu framlaga rannsókna á samskynjun eru kerfisbundnar
rannsóknir á sjónrænum hugarferlum og rannsóknir sem sýna hvernig einstaklingar
með samskynjun eru frábrugðnir öðrum hvað varðar hugræna getu. Hingað til hefur
samskynjun verið tengd við aukna sköpunargáfu (Mulvenna, 2013) og betra minni
(Meier og Rothen, 2013). Hins vegar eru til litlar vísbendingar um að taugasálfræðileg
virkni hjá þeim sem hafa samskynjun sé frábrugðin á öðrum sviðum en þeim sem
tengjast samskynjun þeirra (Ásgeirsson, Nordfang og Sørensen, 2015).
Vegna þess að vísindamenn áttu erfitt með að samþykkja að samskynjun væri
verðugt viðfangsefni vísindanna var fyrirbærið ekki talið vera raunveruleg skynjun þar
sem samskynjun stangaðist á við þær ríkjandi hugmyndir sem uppi voru um skynsvæði
heilans. Talið var að skilningarvitin hefðu virkni óháða hvort öðru og voru
samskynjanir taldar ímyndanir, afleiðing eiturlyfja eða jafnvel geðveilu (Cytowic og
Eagleman, 2009). Ástæðuna má rekja til þess hversu mismunandi einstaklingar upplifa
samskynjun, til dæmis upplifir enginn einstaklingur bók- eða tölustafi á nákvæmlega
sama hátt. Efasemdamenn héldu því fram að einstaklingar með samskynjun sæju
bókstafi og tölur í litum einfaldlega vegna þess að þeir hefðu lært það úr barnabókum
eða af ísskápaseglum (Cytowic og Eagleman, 2009). Witthorft og Winawer (2013)
rannsökuðu tengsl rittákna litasamskynjunar og stafaleikfangs sem var vinsælt í
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Bandaríkjunum. Leikfangið sem um ræðir er safn bókstafa úr plasti með áföstum
seglum sem mynda enska stafrófið, þar sem hver stafur er í sérstökum lit. Þátttakendur
í rannsókn þeirra mundu flest allir eftir því að eiga eða hafa átt umrætt leikfang.
Samkvæmt niðurstöðum þeirra eru tengsl á milli minnis og þekkingu einstaklinga þar
sem samræmi var á milli litasamskynjunar einstaklinga og litum á leikfanginu. Þessar
niðurstöður benda til þess að tengsl rittákna og lita í samskynjun, geti verið lærð
(Witthorft og Winawer, 2013).
Í ákveðnum tilfellum virðist samskynjun vera áunnin, það er að segja að
einstaklingur hefur ekki alltaf upplifað hana heldur hefur samskynjunin komið fram
vegna einhverskonar breytinga. Til dæmis getur svipting skynjunar leitt til þess að
ákveðin skynjun kalli fram skynjun á öðru sviði en hún gerir að öllu jafna. Dæmi um
þetta er þegar að taugaendar verða fyrir skemmdum sem valda skerðingu í snertiskyni
en einstaklingurinn finnur samt sem áður fyrir snertingu á þeim stað þegar hann heyrir
ákveðið hljóð (Ramachandran og Brang, 2008).

Erfðir og algengi
Sir Francis Galton greindi frá því fyrst árið 1883 að samskynjun gangi í erfðir, sjötíu
og einu ári eftir útgáfu doktorsritgerðar Sachs þar sem samskynjun var lýst í fyrsta
skiptið. Þrátt fyrir þessa uppgötvun seint á nítjándu öldinni voru nánast engar
erfðarannsóknir gerðar á tuttugustu öldinni, því á fyrri hluta síðustu aldar var ekki búið
að uppgötva þær aðferðir sem notaðar eru til þess að rannsaka hlutverk gena. Síðan þá
hafa slíkar aðferðir verið þróaðar og gert vísindamönnun kleift að rannsaka samskynjun
með áherslu á að greina gen með meinafræðilegum hætti. Lítið var til af
raunvísindalegum gögnum varðandi algengi samskynjunar eða hvernig samskynjun
skiptist á milli kynja, sem er hvort tveggja mikilvægt til þess að rannsaka hvernig
samskynjun erfist (Asher og Carmichael, 2013).
Algengi samskynjunar hefur verið nokkuð umdeild en talið er að um 4%
einstaklinga í heiminum upplifi samskynjun á einhvern hátt (Asher og Carmichael,
2013). Umfang samskynjunar í fjölskyldum getur þó verið óljós vegna þess að
birtingarmynd samskynjunar getur verið mismunandi eftir fjölskyldumeðlimum (Ward
og Simner, 2003). Það er að segja tegund samskynjunar getur verið mismunandi eftir
einstaklingum þrátt fyrir skyldleika og jafnvel þótt um sömu tegund af samskynjun sé
að ræða, er upplifun einstaklingana í flestum tilvikum mismunandi. Til dæmis getur
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einn fjölskyldumeðlimur upplifað liti þegar hann hlustar á tónlist á meðan annar sér
rittákn í mismunandi litaafbrigðum. Þar að auki geta tveir einstaklingar í sömu
fjölskyldu verið báðir með rittákna litasamskynjun en skynja samt sem áður ekki sömu
litina við tiltekin rittákn (Ramachandran og Brang, 2008). Þetta þýðir að rannsóknir út
frá vísitilvikum geta vanmetið umfang samskynjunar innan fjölskyldna ef aðeins er
einblínt á eitt afbrigði hennar (Asher og Carmichael, 2013).
Algengasta tegund samskynjunar er rittákna litasamskynjun. Megnið af
einstaklingum með samskynjun segjast hafa upplifað samskynjunina allt frá því þeir
voru börn (Ramachandran og Brang, 2008). Þó það sé ekki búið að sanna það fyrir víst
að samskynjun erfist bendir flest til þess að hún sé að hluta til ættgeng þar sem um 50%
einstaklinga með samskynjun eiga náskyldan ættingja sem upplifir samskynjanir
(Ramachandran og Brang, 2008).
Það hefur verið gífurleg framför í rannsóknum á samskynjun á síðustu
áratugum, þar hefur einna helst komið fram að samskynjun sé að öllum líkindum
arfgeng og byrji að þróast í æsku eða snemma á unglingsárunum, þar að auki hefur
komið fram sú tilgáta að innihald samskynjunar sé lærð.

Kynjaskekkja í fyrri rannsóknum
Áður var talið að samskynjun væri mun algengari hjá konum en körlum, eða um sex
sinnum algengari. Nokkrar rannsóknir (Baron-Cohen, Wyke og Binnie, 1987; BaronCohen, Harrison, Goldstein og Wyke, 1993; Paulesu o.fl., 1995) hafa sýnt fram á
töluvert hærra hlutfall kvenna með samskynjun, en þessi kynjaskekkja hefur þó verið
hrakin. Í rannsókn Simner og Bain (2013) mældist engin kynjaskekkja í algengi
samskynjunar. Þær byggðu þá rannsókn á eldri rannsókn Simner, Harrold, Creed,
Monro og Loulkes (2009). Um var að ræða langtímarannsókn á 600 börnum, þeim var
skipt í hóp eftir aldri, annars vegar 6-7 ára og 7-8 ára hins vegar. Börnin voru mæld út
frá því hvort þau hefðu samskynjun eða ekki og voru þetta börn með bæði meðal og
mikla minnisrýmd. Rannsakendur mældu síðan þróun barnanna yfir eins árs tímabil. Í
rannsókn Simner og Bain (2013) var haldið áfram með sömu þátttakendur þremur árum
síðar og voru þátttakendurnir þá orðnir 10-11 ára. Í fyrri rannsókninni, frá árinu 2009,
voru þátttakendur alls 615, þar af voru það 299 karlkyns og 316 kvenkyns. Í seinni
rannsókninni, frá árinu 2012, var að lokum notast við 40 þátttakendur úr fyrri
rannsókninni, þar af voru það 19 karlkyns og 21 kvenkyns (Simner og Bain, 2013). Út
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frá niðurstöðum þessara tveggja rannsókna gátu rannsakendur gert grein fyrir þróun
samskynjunar og hvernig birtingarmynd hennar er á fjórum árum innan
handahófskennds úrtaks barna með samskynjun. Niðurstöður rannsóknanna sýndu
hvernig samskynjun barnanna breyttist úr tiltölulega óstöðugri tengingu bókstafa og
lita, yfir í staðfastari tengingu nokkrum árum seinna. Rannsakendur sáu dæmi um að
dvínun samskynjunar hjá einstaklingum, eða þar sem samskynjun þróast hægt í
samanburði við aðra þátttakendur. Af öllum þátttakendum rannsóknanna voru einungis
sex þeirra sem rannsakendur gátu sagt með fullri vissu að væru með samskynjun.
Mikið af þeim rannsóknum sem benda til þess að kvenmenn séu líklegri til að
vera með samskynjun hafa verið framkvæmdar með aðferðum sem geta stuðlað að
kynjaskekkju, til dæmis með því að auglýsa eftir þátttakendum með samskynjun í
rannsókn með því að nota dagblaðaauglýsingar eða dreifiblöð. Kynjaskekkja getur því
myndast en samkvæmt rannsókn Dindia og Allen (1992) eru konur líklegri en karlar að
bjóða sig fram til að segja frá óvenjulegri reynslu (Simner og Carmichael, 2015). Í
rannsókn Simner og Carmichael voru fengnir 3893 einstaklingar til þess að taka þátt í
rannsókn þar sem skimað var eftir einstaklingum með rittákna litasamskynjun (2015).
2135 konur tóku þátt í rannsókninni og 1758 karlmenn, af þessum 2135 konum voru
33 með rittákna litasamskynjun og 21 karlmenn af 1758. Samkvæmt niðurstöðum úr
þessari rannsókn er hlutfall kvenna á móti karlmönnum með samskynjun 1,3 kona á
móti 1 karlmanni og en það er ekki marktækur munur (Simner og Carmichael, 2015).

Lífeðlisfræðilegir þættir
Samskynjun er ekki bundin við einhvert eitt ákveðið svæði heilans. Mismunandi er
hvaða heilasvæði virkjast eftir tegund samskynjunnar. Taugakerfið tengist mörgum
svæðum heilans, en í heilum þeirra sem upplifa samskynjun virðist vera aukið samspil
á milli ákveðna heilasvæða (Cytowic og Eagleman, 2009). Í venjulegri heilastarfsemi
koma ákveðin svæði að úrvinnslu heyrnar, máls, minnis, hreyfingar, tilfinninga og svo
framvegis. Þar að auki eru skynsvæðin, til dæmis sjónsvæðið, með aðgreinda
frumuhópa sem koma að mismunandi sviðum sjónar, til að mynda hreyfiskynjun,
skynjun brúna, skynjun lita, greiningu á andlitum og svo framvegis. Heilasvæðin eru
mjög sérhæfð á flestum sviðum og vinna saman að því að stýra mismunandi aðgerðum
(Cytowic og Eagleman, 2009).
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Það svæði heilans sem ber ábyrgð á tölu- og bókstafkennslum er staðsett í
vinstra heilahveli, við hlið litaskynsvæði heilans, V4. Vegna aukins samspils milli
heilasvæða hjá einstaklingum með rittákna litasamskynjun er greinileg örvun á V4,
litasvæði heilans við það að sjá bókstaf (Cytowic og Eagleman, 2009). Einstaklingar
með samskynjun sem hafa eðlilega litasjón, segjast oft upplifa ,,skrýtna’’ eða ,,ljóta’’
liti sem þeir myndu ekki vísvitandi velja. Jafnvel einstaklingar sem eru að hluta til
litblindir segjast upplifa framandi liti. Ljósviðtakar þessara einstaklinga eru óeðlilegir
og takmarka þar af leiðandi þann fjölda litla sem þeir geta séð en hins vegar virðast
litasvæði heila þeirra vera knúin af einhverjum öðru en sjónrænu áreiti (Bach-y Rita,
Collins, Saunders, White og Scadden, 1969).
Vísindamenn hafa reynt að komast að því að hvaða leyti heili einstaklinga með
samskynjun sé frábrugðinn heila þeirra sem hafa hana ekki og er líklegasta tilgátan sú
að samskynjun endurspeglar aukið samspil milli heilasvæða, sem venjulega eru
aðskilin, og kerfanna sem þau tilheyra (Cytowic og Eagleman, 2009). Nunn og félagar
(2002) uppgötvuðu að töluð orð leiddu til þess að svæði heilans sem sérhæfir sig í
litasjón, V4, virkjast hjá þeim sem upplifa samskynjun. Venjulega er heilasvæðið V4
aðeins virkt þegar einstaklingar skoða raunverulega, sjáanlega liti. Sú staðreynd að
önnur svæði heilans, sem eru tengd sjónskynjun, voru ekki virk bendir til þess að
virkjun svæðis V4 sé nægilegt til þess að skynja liti meðvitað. Niðurstöður þessara
rannsóknar bendir til að frá sjónarhóli einstaklinga með samskynjun sé skynjun lita
minna eins og ímyndun og meira eins og raunveruleg litaskynjun. Þessar niðurstöður
er mikilvægar af ýmsum ástæðum. Þær benda til áreiðanleika samskynjunar og sýna
fram á að einstaklingar með samskynjun hafa aukið samspil milli heilasvæða (Nunn
o.fl., 2002).
Í gagnaugablaðinu er staðsett svæði sem gerir okkur kleift að sjá fyrir okkur
bókstafi og tölustafi. Þetta svæði er nánar tiltekið staðsett í snældulaga fellingu (e.
fusiform gyrus), en það auk V4 svæðisins eru þau svæði sem virkjast við rittákna
litasamskynjun (Ramachandran og Hubbard, 2001). Rittákna litasamskynjun er talin
vera ættgeng og því hafa komið fram tilgátur um að stökkbreyting valdi
tilviljunarkenndri samvirkjun þessara tveggja svæða, sem er tilkomin vegna þess að
grisjun taugasíma er gölluð (e. defective pruning of axons; Ramachandran og Hubbard,
2001) eða afhömluð (e. disinhibition; Armel og Ramachandran, 1999). Þetta hefur verið
kallað tilgátan um kross virkjun skynjunar (e. sensory cross-activation hypothesis).
Þessi tegund samskynjunar er háð sjónrænni framsetningu talna og bókstafa, það er að
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segja að það er ekki hugmyndin um bókstaf eða tölu sem veldur lita samskynjun heldur
er það form bókstafarins eða tölunnar sem veldur kross virkjun skynjunarinnar
(Ramachandran og Brang, 2008).
Heilinn samanstendur af mörgum svæðum sem bera ábyrgð á mismunandi
úrvinnslu áreita og stjórnun aðgerða, við samskynjun virðast mismunandi svæði
virkjast í heilanum eftir tegund samskynjunar (Cytowic og Eagleman, 2009). Það
virðist vera aukið samspil milli heilasvæða hjá einstaklingum með samskynjun, til
dæmis hjá einstaklingum með rittákna litasamskynjun er aukin krossræða milli þess
svæðis sem ber kennsl á tölur og bókstafi og V4 svæðisins sem sér um skynjun lita
(Cytowic og Eagleman, 2009; Ramachandran og Hubbard, 2001).

Skammtímaminni sjónar
Minni hefur verið vinsælt viðfangsefni í margar aldir, í langan tíma var því haldið fram
að minni væri einfaldlega geymslukerfi. Hinsvegar hafa rannsóknir og aukin þekking á
taugalíffræði, sem og ný tækni við mynda og kortleggja starfsemi heilans, sýnt að minni
vísar til margvíslega kerfa sem geyma upplýsingar á mismunandi vegu (Gobet o.fl.,
2011). Hugmyndin um að það sé sérstakt form minnis sem geymir upplýsingar
tímabundið áður en þær fara í frekari vitsmunarferli er ekki ný af nálinni, en hugmyndir
um eðli og virkni skammtíma geymslu hafa þróast verulega á síðustu hundrað árum.
Þar að auki hefur nafn þessara geymslu breyst í gegnum árin, frá aðal minnis (e. primary
memory) til skammtíma minnis (e. short-term memory) til vinnsluminnis (e. working
memory; Smith og Kosslyn, 2007). Hér verður einblínt á svokallað skammtíma minni
sjónar (e. visual short-term memory).
Árið 1930 skrásetti Alexander Luria ótrúlegt minni rússnesks blaðamanns.
Luria greindi blaðamanninn með fimmfalda samskynjun þar sem örvun á einu skynfæri
leiddi til svörunar í öðru skynfæri til dæmis ef blaðamaðurinn heyrði tónlist þá sá hann
strax ákveðinn lit sömuleiðis vakti snerting upp tiltekið bragð. Blaðamaðurinn taldi að
þetta væri undirstaða yfirburða minnis síns og virtist hann nota samskynjuna sem
grundvöll afbragðsminnis fyrir tilviljanakenndum áreitum, svo sem röð merkingalausra
rittákna eða stærðfræði jafna (Luria, 1968).
Það er þó ekki svo að allir einstaklingar með samskynjun séu með
afbragðsminni (Ericsson og Lehmann, 1996). Í rannsókn Baron-Cohen og félaga (2007)
var sýnt fram á tengsl afbragðsminnis og samskynjunar, en í því tilfelli var
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einstaklingurinn greindur á einhverfu rófi. Því er hægt að draga í efa að tengsl séu á
milli afbragðsminnis og samskynjunar (Ásgeirsson o.fl., 2015). Samt sem áður virðist
það líklegt að samskynjun auðveldi einstaklingum að varðveita áreiti í minni, til dæmis
með því að notfæra sér aukin tengsl áreita sem kalla fram samskynjun og með því bæta
og auðvelda endurheimt minnis (Ásgeirsson o.fl., 2015).
Einstaklingar með samskynjun hafa greint frá því að þeir geti notfært sér
samskynjun sína sem minnisverkfæri. Til dæmis með því að endurheimta tákn (e. cues)
úr minni, að nöfn og símanúmer fólks framkalli ákveðna liti sem auðveldi þeim að
leggja þau á minnið. Þar að auki hafa ferilsrannsóknir dregið þá ályktun að fólk með
samskynjun hafi afbragðs minni og að samskynjun sé sömuleiðis tengd við yfirburði í
minnisúrlausnum. Niðurstöður sem styðja við þessa tilgátu koma frá einliðasniðs
rannsóknum (e. single-case studies; Luria, 1968; Cytowic, 2002; Yaro og Ward, 2007).
Hins vegar hafa einliðasniðs rannsóknir takmarkað ytra réttmæti og því þarf fleiri
tilraunir á stærra úrtaki til að geta dregið almennar álytktanir um samskynun. Nokkrar
hóprannsóknir hafa rannsakað minni einstaklinga með samskynjun og niðurstöður
nokkurra þeirra hafa einmitt sýnt fram á heldur betri minnisgetu hjá einstaklingum með
samskynjun, að minnsta kosti í ákveðnum minnisprófum (Radvansky, Gibson og
McNerney, 2011; Gross, Neargarden, Caldwell-Harris og Cronin-Golomb, 2011;
Rothen og Meier, 2010).
Hinsvegar hafa aðrar rannsóknir stangast á við þær hugmyndir að einstaklingar
með samskynjun hafi yfirburði á öllum sviðum minnis. Rothen og Meier framkvæmdu
rannsókn árið 2010 á hópi einstaklinga með litasamskynjun og bentu niðustöður til þess
að einstaklingar með samskynjun stóðu sig eilítið betur í atburðaminni miðað við
samanburðahóp. Enginn marktækur munur var þó á öðrum sviðum minnis. Til þess að
mæla atburðarminni notuðu rannsakendur Wechsler Memory Scale (WMS-R). WMSR gefur staðlað viðmið fyrir snögga minnis frammistöðu, því er síðan hægt að skipta
frekar niður í sjónræn- og munnlegt minni. Auk þess staðlað viðmið fyrir síðkomna
minnis frammistöðu og skammtíma minnis frammistöðu. Öllum þessum minnis
atriðum fylgir undir-próf (Rothen og Meier, 2010).
Árið 2010 skoðuðu Rothen og Meier einstaklinga með samskynjun í tengslum
við sjónleit. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli rittákna litasamskynjunar og
góðrar frammistöðu í sjónleit. Hinsvegar sýndu niðurstöður Rothen og Meier framm á
að fólk með samskynjun standi sig að jafnaði ekki betur í sjónleit, því er engin tenging
á milli einstaklinga með samskynjun og betri frammistöðu í sjónleit.
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Sjónræn athygli er að miklu leiti takmörkuð af tveim mikilvægum þáttum, það
er hversu langan tíma það tekur að vinna úr sjónrænum upplýsingum og hversu marga
sjónræna hluti er hægt að halda inni í sjónrænu vinnsluminni (Luck og Vogel, 1997).
Sú sjálfkrafa skynjun lita sem einstaklingur með rittákna litasamskynjun upplifir getur
haft áhrif á skammtímaminni sjónar. Það er að segja afkastageta skammtímaminnis
sjónar getur verið betri hjá einstaklingum með rittákna litasamskynjun heldur en hjá
öðrum einstaklingum. Það geta verið tvær útskýringar fyrir þessu, annarsvegar vegna
þess að kóðun samskynjaðra lita hefur áhrif á skammtímaminni sjónar, eða vegna þess
að styrking á skynreynslu í gegnum endurteknar birtingar og tengslamyndunar milli
rittákna og lita hinsvegar (Ásgeirsson o.fl., 2015). Samt sem áður framkvæmdu
Ásgeirsson, Nordfang og Sørensen rannsókn árið 2015 til þess að athuga hvort minni
væri betra hjá einstaklingum með rittákna litasamskynjun ef áreiti væru í samræmi við
samskynjun einstaklinga. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að enginn munur væri á
sjónminnisrýmd samanburðarhóps og tilraunahóps (Ásgeirsson o.fl., 2015).
Ástæður þess að niðurstöður rannsókna á samskynjun og yfirburði í minni ber
oft ekki saman má líklega rekja til einstaklingsmunar og að mikill munur gæti verið á
samskynjun einstaklinga eða vegna þess að einstaklingar hafi nýtt sér samskynjun sem
minnistæki á mismunandi hátt (Dixon, Smilek og Merikle, 2004). Samskynjun er
misjafnlega sterk á milli einstaklinga og getur það haft áhrif á niðurstöður rannsókna
(Hubbard, Arman, Ramachandran og Boynton, 2005).
Rannsókn Ásgeirsson o.fl. frá árinu 2015 fjallaði um, eins og áður hefur komið
fram, að rannsaka sjónræna minnisrýmd einstaklinga með samskynjun. Þátttakendur
rannsóknarinnar voru 9 einstaklingar með rittákna litasamskynjun og 9 einstaklingar í
samanburðarhópi sem höfðu ekki samskynjun. Rannsakendur birtu rittákn í 10-150 ms
og var markmið þátttakenda að greina frá eins mörgum rittáknum og þeir gátu og á
sama tíma áttu þeir að reyna að hunsa tölustafina sem birtust, sem voru truflarar (e.
distractors). Rittáknin voru annað hvort lituð í samræmi eða ósamræmi við samskynjun
einstaklinganna. Tilgáta þeirra var sú að einstaklingar með samskynjun myndu greina
betur frá rittáknum sem voru í samræmi við samskynjun þeirra og að þeir ættu
auðveldara með að viðhalda fleiri rittákn sem voru í samræmi við samskynjunina í
skammtímaminni sjónar, á meðan þessi sömu rittákn myndu ekki hafa nein sérstök áhrif
á einstaklingar í samanburðarhóp. Niðurstöður rannsóknarinnar var að minni var betra,
þegar áreiti voru í samræmi við samskynjanir, þ.e. frammistaða einstaklinga með
samskynjun jókst um 3,9% að meðaltali þegar rittákn voru í samræmi við samskynjun
12

þeirra miðað við þegar rittáknin voru það ekki. Frammistaða samanburðarhóps jókst
um 2,1% þegar rittákn voru í samræmi (Ásgeirsson o.fl., 2015).
Hér verður greint frá tilraun þar sem tilgangurinn var að skoða sjónræna
vitsmuni einstaklinga, þá sérstaklega athygli og skammtímaminni sjónar. Tilgátan er sú
að einstaklingar með rittákna samskynjun séu betri í að vinna úr og muna rittákn sem
eru lituð í samræmi við samskynjun sína, samanborið við rittákn sem eru lituð í
ósamræmi við samskynjanir. Markmið þessarar rannsóknar var að styðjast við tilraun
Ásgeirsson o.fl., frá árinu 2015 og prófa ágalla þeirrar tilraunar. En þar voru bókstafir
sem voru í samræmi og ósamræmi við samskynjanir einstaklinga ekki í sömu litum. Í
þessari rannsókn eru rittákn sem eru í samræmi og ósamræmi við samskynjun
einstaklinga í sömu litum en búið er að víxla sambandi bókstafa og lita. Árangur
tilraunarinnar verður því borinn saman við bókstafi í svarthvítu sem eru hlutlausar
viðmiðunar aðstæður.
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Aðferð
Þátttakendur
Þátttakendur sem mældust með samskynjun voru 2 talsins, annar var 31 ára og hinn 39
ára og voru þeir báðir kvenkyns. Þátttakendur voru sjálfboðaliðar og fengu ekki greitt
fyrir þátttöku. Meðalaldur kvennana var 35 ára (sf = 5,66). Búið var að skima fyrir
samskynjun með rafrænum spurningalista og höfðu því báðir þátttakendur rittákna
litasamskynjun. Spurningalistinn sem notaður var við skimunina er opinn inná
http://www.synesthesiaproject.wordpress.com og er hann á ensku, dönsku og íslensku.
Þátttakendur voru prófaðir á tilraunarstofu Háskóla Íslands og Álaborgarháskóla í
Danmörku og fór staðsetning alfarið eftir búsetu einstaklinganna. Þátttakendum voru
gefin þátttakendanúmer í samræmi við búsetu og hvenær þeir tóku þátt, þannig var
öðrum þátttakandanum gefið númerið IS20 en hinum AAU1.
Þátttakendur í samanburðarhópi voru 2 talsins, annar var 30 ára en hinn 37 ára
og voru þeir báðir kvenkyns. Meðalaldur kvennana var 33,5 ára (sf= 4,24).
Samanburðarhópur var fundinn með hentugleikaúrtaki, þátttakendur í samanburðarhópi
voru valdir út frá aldri og kyni þess þátttakanda með samskynjun sem þeir
endurspegluðu en þess var gætt að einstaklingar í samanburðarhóp væru ekki meira en
þremur árum eldri eða yngri og af sama kyni. Tilraun var framkvæmd á tveim
þátttakendum í samanburðarhópi á tilraunastofu í Háskólanum á Akureyri sem staðsett
er í Borgum. Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki áður en rannsókn hófst
og var komið fram við þátttakendur í samræmi við meginreglur Helsinki sáttmálans.

Tækjabúnaður
Skimað var fyrir þátttakendum með rittákna litasamskynjun með því að senda út
spurningakönnun á ýmsa samfélagsmiðla og tölvupóstlista, þar með talinn
tölvupóstlisti nemenda við Háskólann á Akureyri. Einstaklingarnir voru forprófaðir til
að athuga hvort rittákna litasamskynjun þeirra væri nægilega sterk til þess að taka þátt
í tilrauninni. Aðeins einn þátttakandi á Íslandi tók þátt í eigindlegri tilrauninni og einnig
var notast við gögn eins þátttakanda sem fengin voru frá Danmörku.
Tilraunirnar fóru fram á hefðbundnar borðtölvur, tengdar við CRT skjái sem
keyrðu á 85 Hz uppfærslutíðni. Samskynjanir voru skrásettar með sérsmíðuðu forriti
(sjá Ásgeirsson o.fl., 2015, bls. 8). Tilraunin var keyrð í MATLAB forritunarumhverfi
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með notkun The Psychophysics Toolbox fallasafnsins (Brainard, 1997; Pelli, 1997;
Kleiner o.fl., 2007).

Áreiti
Á tölvuskjánum birtist þátttakendum tólf bók- og tölustafir, í leturgerðinni Ariel Bold.
Sjóngráða áreitanna var um það bil 2,1 sjóngráðu á hæð. Búið var að gera grein fyrir
samskynjun þátttakenda og gera grein fyrir lit rittákna hvers og eins, þar af leiðandi var
mismunandi eftir samskynjun þátttakenda hvaða rittákn birtust og í hvaða lit þau voru.
Markáreitin birtust þátttakendum og samanburðarþátttakendum í samræmi við
samskynjun þátttakanda, í ósamræmi við samskynjun þátttakanda, í svarthvítum lit þar
sem birtustig litarins var í samræmi við samskynjun þátttakanda og í einum gráum lit
sem var stilltur eftir meðalbirtustigi lituðu rittáknanna. Eftir að markáreitin höfðu birst
þátttakendum voru þau falin með rétthyrndum hulum gerðar úr 10 x 10 lituðum, eða
gráum, myndeindum. Sjóngráða hulanna voru í um það bil 2,8°. Litur myndeindanna
birtist handahófskennt hvort tveggja úr litum og andstæðum litum hvers þátttakanda og
voru tíu mismunandi hulur sniðnar fyrir hvern þátttakanda.

Tilraunasnið
Í þessari rannsókn var notast við innanhópasnið. Um er að ræða tvær frumbreytur,
annarsvegar sá birtingartími áreita og gerð markáreitis hins vegar. Birtingartími áreita
tók gildin 12, 24, 35, 59, 106, 188 ms og markáreitin voru annað hvort í samræmi eða
ósamræmi við samskynjun þátttakenda. Fylgibreyta var hlutfall réttra svara þátttakenda
mæld í prósentum.
Tilgáta rannsóknarinnar snýr að sjónrænni úrvinnslu og minni hjá
einstaklingum með samskynjun og var það mælt með innanhópasamanburði.
Markáreitin höfðu verið sniðin að þörfum hvers og eins einstaklings með samskynjun.
Til þess að ganga úr skugga um að mælingar á innanhópasamanburði væru í raun vegna
samskynjunar en ekki vegna eiginleika áreitis, þá var fenginn samanburðar þátttakandi
og borið hann saman við hvern og einn þátttakanda sem var með samskynjun.
Þátttakendur í samanburðarhópi framkvæmdu tilraunina með nákvæmlega sömu
markáreitum og þeir þátttakendur með samskynjun sem þeir voru að endurspegla. Sama
líkan var sniðið fyrir gögn þátttakenda með samskynjun og þátttakenda í
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samanburðarhópi til þess að geta séð hvaða áhrif, ef einhver voru, væru áreitum háð og
hver væru eingöngu knúin af samskynjun.

Framkvæmd
Þátttakendur svöruðu rafrænum spurningalista um samskynjun. Einstaklingarnir sem
virtust vera með rittákna litasamskynjun var boðið að taka þátt í frekari skimun og voru
fimm einstaklingar sem þáðu það. Skimunin snérist um að mæla fjölda áreita og
stöðuleika þeirra með notkun litaspjalds í tölvu (sjá mynd 2).

Mynd 2. Skjáskot af litahjóli úr rittákna litasamkynjunar skrásetningar forriti.
Þátttakendum birtist rittákn á tölvuskjánum og gátu þeir valið lit táknsins og
stillt birtustig þess. Hjá íslensku þátttakendunum voru rittáknin bókstafir úr íslenska
stafrófinu og tölustafir en hjá dönsku þátttakendunum voru notaðir bókstafir úr danska
stafrófinu og tölustafir. Litirnir voru valdir með músabendli og þurftu þeir að velja litina
þrisvar sinnum fyrir hvert rittákn. Rittáknin birtust handahófskennt. Ef þeir hins vegar
upplifðu enga samskynjun út frá ákveðnum bókstaf þá gátu þeir valið ,engan lit’ með
því að þrýsta á hnapp. Eftir hverja umferð snérist litaspjaldið handahófskennt á milli
50°-200° til að lágmarka minnisáhrif. Því næst voru gögnin sem fengust úr
skrásetningaforritinu unnin í forritinu R-Studio og útbúin skrá þar sem var hægt að sjá
myndrænt þá liti sem þátttakandinn hafði valið í skrásetningar forritinu.
IS20: A B E H J L M N O R V Æ
AAU1: 1 2 3 5 7 9 A C D E U W

Mynd 3. Tafla sem sýnir þau l2 rittákn sem valin voru eftir að þátttakendur höfðu skrásett sína liti í
skrásetningarforritinu. Þau rittáknin sem voru með sem lægst staðalfrávik og hátt birtustig voru líklegri
til að verða fyrir valinu en þess var þó gætt að ekki væru meira en 3 rittákn í sama litatón.
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Út frá þeirri skrá voru valin tólf rittákn, en þau rittákn voru valin eftir því hverjir
höfðu lægst staðalfrávik og birtustigi en of dökkir stafir voru útilokaðir. En aðeins voru
valdir tveir til þrír stafir af svipuðum litum til þess að draga úr líkum á kerfisbundnum
villum í rittáknakennslum (sjá mynd 3). Eftir að rittáknin höfðu verið valin voru tekin
sömu rittákn og sömu litir, en í víxluðum pörum þannig að útkoman var rittáknasett í
sömu litum, en í ósamræmi við samskynjun (sjá mynd 4).

Mynd 4. Skjáskot af litum þáttakanda IS20 sem valdnir voru. Í fyrstu línu eru þeir litir sem voru í
samræmi við samskynjun þáttakanda. Í annari línu eru stafirnir í svarthvítum lit þar sem birtustig litarins
var í samræmi við samskynjun þáttakanda. Í þriðju línu eru stafirnir í hlutlausum svarthvítum lit. Í neðstu
línu eru þeir litir sem voru í ósamræmi við samskynjun þáttakanda.

Í tilrauninni birtust rittákn endurtekið á tölvuskjá. Hlutverk þátttakanda var að
greina frá þeim rittáknum sem þeir sáu, með því að slá tiltekna stafi á lyklaborði.
Rittáknin birtust í skamman tíma og þátttakandi sló einungis inn þá stafi sem hann taldi
sig hafa séð og því gátu þeir ýtt á bilstöng ef þeir sáu ekki hvaða rittákn birtust á
skjánum eða ef þeir mundu ekki fleiri. Með því að ýta á bilstöng héldu þátttakendur
áfram í næstu umferð. Í hverri umferð birtust alltaf sex rittákn og voru þátttakendur
beðnir um að greina frá eins mörgum rittáknum og þeir gátu. Mikilvægt var að
þátttakendur myndu ekki giska mikið á tiltekin rittákn og voru þeir því beðnir um að
reyna að vera með um það bil 80-90% rétta svörun af þeim rittáknum sem einstaklingar
slógu inn. Eftir hverjar 36 umferðir fékk þátttakandi upplýsingar um hvernig hann stæði
sig, þ.e. hlutfall réttra rittákna af þeim rittáknum sem hann sló inn (sjá mynd 5).
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Mynd 5. Mynd sem útskýrir birtingamynd áreita. A. Sýnir áhorfspunkt sem birtist þar til
þrýst er að hnapp á lyklaborði. B. Sýnir áreiti sem birtust í 12-188 ms. C. Áreitin voru síðan hulin með
myndeindum. D. Hulurnar hurfu og þurftu þátttakendur að þrýsta á þá bókstafi á lyklaborðinu sem þeir
sáu hverju sinni. Svörin þeirra birtust á miðjum skjánum og birtist þar að auki ,+’ eða ,-’ eftir því hvort
bókstafurinn hefði komið fyrir eða ekki. E. Sýnir hvernig svarthvítu áreitin með birtustig í samræmi við
samskynjun þátttakenda birtust á grænum bakgrunni. F. Hulurnar sem birtust á eftir hlutlausu áreitunum
voru sömuleiðis í hlutlausum lit og á grænum bakgrunni. G. Sýnir hvernig svarthvítu hlutlausu áreitin
birtust H. Svarthvítar, hlutlausar hulur sem birtust á eftir svarthvíta, hlutlausa áreitinu.

Áður en eiginlega tilraunin hófst fór fram æfingarumferð svo þátttakendur gætu
vanist verkefninu. Æfingarumferð samastóð af fjórum umferðum með tíu lotum.
Tilraunin sjálf fór fram í fjórum lotum, sem hver var 180 umferðir. Í tveimur af fjórum
lotum voru rittáknin lituð en í hinum lotunum voru þeir gráir. Í einni lotunni birtust
gráir bókstafirnir á grænum bakgrunni (sjá mynd 5).

Samræmi í svörun
Samræmi í svörun var reiknað eftir formúlu Eagleman, Kagan, Nelson og Sagaram
(2007). Það var skoðað annars vegar út frá öllum þeim bókstöfum í íslenska eða danska
stafrófinu sem og tölustöfum frá 1 upp í 9 og hinsvegar út frá þeim tólf rittáknum sem
valin voru sem kalla fram samskynjun. Eins og sést á mynd 6 er meðalsamræmi í
svörum, það er meðaltal samsvörunar allra rittákna sem þátttakandi tengdi við lit, hjá
báðum þátttakendum undir 1.0. En til þess að niðurstöður þátttakenda séu áreiðanlegar
er nauðsynlegt að samræmi í svörun færi ekki yfir 1.0, en eftir því sem tala samræmis
er lægri því meira samræmi er í svörun. Meðaltal samræmis allra rittákna hjá
þátttakanda IS20 var 0,724 en þegar samræmi í svörun fyrir rittáknasett þátttakanda

18

IS20 er skoðuð lækkar talan niður í 0.472. Meðaltal samræmis hjá þátttakanda AAU1
hækkar hinsvegar fyrir rittáknasettið og fer úr 0.359 fyrir meðaltal samræmis allra
rittákna og upp í 0.455.

Mynd 6. Samræmi í svörun fyrir báða þátttakendur. Dökk gráa súlan sýnir samræmi fyrir öll rittáknin
(bókstafir A-Z; tölustafir 1-9). Ljós gráa súlan sýnir samræmi í svörun fyrir þá 12 stafi sem valdir voru
því þeir kalla fram samskynjun hvors þátttakanda.

Úrvinnsla
Minnisrýmd var reiknuð út úr tilraunagögnunum með libTVA fallasafninu fyrir
MATLAB. (Dyrholm, Kyllingsbæk, Espeseth og Bundsen, 2011). Átta stika líkan var
fellt að gögnum hvers þátttakanda, í hverjum aðstæðum. Sex þessara stika voru notaðir
til að meta minnisrýmd skammtímaminnis sjónar, en hinir tveir voru úrvinnsluhraði og
skynþröskuldur. Stikarnir eru metnir út frá kenningu Bundesen um sjóneftirtekt (e.
Theory of Visual Attention; Bundesen, 1990). Samtala þeirra sex stika sem meta
minnisrýmd, gefa stikann K, sem gefur áreiðanlegt mat á fjölda bókstafa sem
þátttakandi getur geymt í sjónminni á hverjum tíma.
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Niðurstöður
Raungildi svara úr tilrauninni gefa upplýsingar um meðaltal réttra svara þátttakanda í
hverjum aðstæðum fyrir sig og eftir birtingartíma áreitanna (sjá mynd 7). Hæsta
meðaltal réttra svara hjá þátttakanda IS20 var þegar rittáknin voru í samræmi við
samskynjun hans og birtingartími áreita var 188 ms. Frá birtingartíma 59 til 106 ms var
meðaltal réttra svara einnig hæst þegar rittáknin voru í samræmi við samskynjun IS20.
Þær aðstæður sem koma þó verst út í birtingartíma 12 til 188 ms er einlitað grátt. Þegar
birtingartíminn er í 24 og 35 ms er meðaltal réttra svara best þegar rittáknin eru lituð í
ósamræmi við samskynjun IS20 en í birtingartíma 59 til 188 verður meðaltal réttra
svara í þeim aðstæðum lægri samanborið við meðaltal réttra svara í samræmi við
samskynjun þátttakandans. Þegar birtustig gráa litarins var í samræmi við samskynjun
þátttakandans var meðaltal réttra svara í meðallagi. Hægt er að draga þá ályktun að
rittákna litasamskynjun IS20 styrki getu þátttakandans við svörun í þeim aðstæðum þar
sem rittáknin eru lituð í samræmi við samskynjun hans (sjá mynd 7).
Þáttakandi IS20 stóð sig best þegar rittáknin voru lituð í samræmi við
samskynjun þátttakanda IS20. Áhugavert er að benda á að þær aðstæður sem
samanburðar þátttakandinn stendur sig næst best í er þegar rittáknin eru í ósamræmi við
samskynjun þátttakanda IS20 í birtingartímum 35 til 106 ms. Hinsvegar er meðaltal
réttra svara lægst þegar rittáknin eru einlituð grá í birtingartíma 35 til 188 ms. Út frá
þessu er hægt að álykta að það sé ekki litur rittáknanna sem skiptir máli hjá samanburðar
þátttakandanum heldur einungis að þau séu í lit (sjá mynd 7).
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Mynd 7. Raungildi svara hjá þátttakendum IS20 og AAU1 sem og samanburðarhópi. Línurnar tákna
módel spá og punktarnir raungildin

Hjá þátttakanda AAU1 er hæsta meðaltal réttra svara jafn hátt þegar rittákn eru
í samræmi við samskynjun í birtingartíma 188 ms og þegar rittáknin eru lituð grá í
samræmi við samskynjun þátttakandans. Einnig eru þessar tvær aðstæður með mjög
svipaða svörun þegar birtingartíminn er frá 35 til 59 ms. Meðaltal réttra svara í einlitum
gráum og þegar rittákn voru í ósamræmi við samskynjun þátttakanda AAU1 voru
nánast jöfn í birtingartímanum frá 35 til 188 ms en þátttakandinn stóð sig þó aðeins verr
þegar rittáknin voru í einlitum gráum. Erfitt er að álykta hvort rittákna litasamskynjun
AAU1 hafi einhver áhrif á svörun hans þar sem frammistaða þátttakandans er verulega
breytileg þegar rittáknin eru lituð í samræmi við samskynjun hans (sjá mynd 7).
Hjá samanburðar þátttakanda AAU1 er meðaltal réttra svara hæst þegar
birtingartíminn er 188 ms og rittáknin eru lituð grá í samræmi við samskynjun
þátttakanda AAU1. Meðaltal réttra svara fyrir samanburðar þátttakanda AAU1 var
lægst þegar um var að ræða einlitan gráan í öllum svartímum en það var mjög breytilegt
í hvaða aðstæðum hann var með hæst meðaltal þegar birtingartíminn var 24 til 106 ms.
Það má því álykta að litur rittáknanna hafi ekki haft nein áhrif á frammistöðu
samanburðar þátttakanda AAU1 (sjá mynd 7).
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Mynd 8. Skammtímaminni sjónar bornar saman við aðstæður þátttakanda.
Skammtímaminni sjónar þátttakanda IS20 er hæst þegar að rittáknin eru í samræmi við
samskynjun eða 11.02% hærra heldur en þegar rittáknin eru í ósamræmi við
samskynjun hans. Samanburðar þátttakandi IS20 var einnig með hæst skammtímaminni
sjónar þegar rittáknin voru lituð í samræmi við samskynjun IS20 eða 18,32% hærra
heldur en þegar rittáknin voru lituð ósamræmi við samskynjun IS20. Samanburðar
þátttakandi IS20 stóð sig hins vegar verst þegar rittáknin voru einlit grá. IS20 var með
28,33% betra skammtímaminni sjónar heldur en samanburðar þátttakandinn (sjá mynd
8).
Skammtímaminni sjónar hjá AAU1 var best þegar rittáknin voru í samræmi við
samskynjun hans, en verst þegar þau voru einlit grá. AAU1 var með 3.06% hærra
skammtímaminni sjónar þegar rittáknin voru í samræmi í samskynjun hans samanborið
við ósamræmi við samskynjun. Samanburðar þátttakandi AAU1 var einnig með hæst
skammtímaminni sjónar þegar rittáknin voru lituð í samræmi við samskynjun AAU1
og verst þegar rittáknin voru einlit grá. Skammtímaminni sjónar hans var 10.48% hærra
þegar rittáknin voru lituð í samræmi við samskynjun AAU1 heldur en þegar þau voru
lituð í ósamræmi. AAU1 var með töluvert hærra skamtímaminni sjónar heldur en
samanburðar þátttakandinn eða 88,16% hærra (sjá mynd 8).
Þrátt

fyrir

að

samanburður

á

þátttakendum

með

samskynjun

og

samanburðarhópnum sýni fram á að einstaklingar með samskynjun séu með betra
skammtímaminni sjónar heldur en samanburðarhópurinn er ekki hægt að alhæfa neitt
um þessar niðurstöður.
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Mynd 9. Svörun milli aðstæðna hjá þátttakanda IS20, AAU1 og samanburðarhóp.
Síðast en ekki síst var borin saman svarhneigð á milli aðstæðna hjá þátttakendum (sjá
mynd 9). IS20 var með fleiri innslegin rittákn, það er hærri svörun þegar rittáknin voru
ekki í samræmi við samskynjun hans, hinsvegar var rétt svörun hans hærri þegar
rittáknin voru í samræmi við samskynjun hans sem og hlutfall réttra svara.
Samanburðar þátttakandinn fyrir IS20 svaraði oftar þegar rittáknin voru í samræmi við
samskynjun IS20 og var rétt svörun hans einnig hæst í þeim aðstæðum, hinsvegar var
hlutfall réttra svara hæst þegar rittáknin voru ekki í samræmi við samskynjun IS20.
AAU1 var með flest innslegin rittákn, það er hæsta svörun þegar rittáknin voru
grálituð með birtustig í samræmi við samskynjun hans og einnig var rétt svörun mest í
þeim aðstæðum, hinsvegar var hlutfall réttra svara mest þegar rittáknin voru í einlitum
gráum. Öll gildi voru hæst þegar rittáknin voru lituð í ósamræmi við samskynjun AAU1
hjá samanburðar þátttakanda hans (sjá mynd 9).
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Umræða
Eiginleikinn til samskynjunar er heillandi og áhugaverður sem mikilvægt er að
rannsaka. Með rannsóknum er hægt að fá dýpri innsýni og betri skilning á því hvernig
virkni heilans er háttað hjá einstaklingum með samskynjun. Til þess að skilja ólíka
skynjun og skynreynslu einstaklinga er mikilvægt að þekkja fyrirbærið samskynjun.
Vegna þess að einungis um 4% einstaklinga séu talin vera með samskynjun er
veigamikið að þeir einstaklingar viti að um lífeðlislegar orsakir sé að ræða og þó svo
að samskynjun sé ólík innbyrðis er mikilvægt að fólk átti sig á því að það séu fleiri
einstaklingar sem skynja heiminn á svipaðan hátt.
Í tilrauninni sem hér var greint frá var leitast við að skoða skammtímaminni
sjónar hjá einstaklingum með rittákna litasamskynjun. Þá var athugað með hvort munur
væri á frammistöðu einstaklinga eftir því hvort áreitin sem birtust væru í samræmi, í
ósamræmi, grátt í samræmi við birtuskilyrði bókstafanna sem framkalla samskynjun
eða grátt hlutlaust áreiti. Frammistaðan var mæld sem hlutfall réttra svara og sem var
túlkuð með hjálp TVA líkans, sem skilaði mati á sjónminnisrýmd þátttakenda í
mismunandi tilraunaaðstæðum. Tilgátan var sú að einstaklingar gætu haldið fleiri
rittáknum í sjónminni ef þau væru í samræmi við samskynjun þeirra. Auk þess var
fenginn samanburðarhópur til þess að meta hvort munur væri á skammtímaminni sjónar
hjá einstaklingum með rittákna litasamskynjun og hjá einstaklingum sem upplifa ekki
rittákna litasamskynjun.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því að frammistaða þátttakenda var í
samræmi við tilgátu, það er að segja þátttakendur stóðu sig betur þegar bókstafir voru
litaðir í samræmi við samskynjun, samanborið við þegar þeir voru í ósamræmi. Erfitt
er þó að túlka þetta þar sem samanburðarþátttakendur sýndu sömu niðurstöður. Samt
sem áður hefði ekki átt að vera neinn munur á frammistöðu samanburðarþátttakenda
vegna þess að það voru nákvæmlega sömu litir í þessum tveimur aðstæðum, það er í
samræmi og í ósamræmi við samskynjun þátttakenda. Ef engin litatengsl eru við rittákn
þá ættu aðstæðurnar að vera algjörlega jafngildar í samanburðarhópi. Erfitt er því að
leggja merkingu í niðurstöður tilraunahópsins og gefur til kynna að niðurstöður gætu
verið tilkomnar fyrir tilviljun. Þetta unirstrikar mikilvægi þess að nota samanburðarhóp
í rannsóknum á samskynjun til þess að koma í veg fyrir oftúlkun á niðurstöðunum.
24

Talsverður munur var á minnisrýmd tilraunahóps og samanburðarhóps, en samkvæmt
Meier og Rothen (2013) eru tengsl milli samskynjunar og betra minnis. Þar með gætu
niðurstöður þessarar rannsóknar bent til þess að einstaklingar með rittákna
litasamskynjun séu með betra sjónnrænt skammtímaminni þegar áreitin eru í samræmi
við samskynjun þeirra. Í þessari tilraun var einungis um tvo þátttakendur að ræða og
því er erfitt að álykta út frá niðurstöðunum hvort um raunverulegan mun sé að ræða eða
ekki. Erfiðlega gekk að fá þátttakendur í rannsóknina og hefði hjálpað til að bjóða upp
á einhverskonar greiðslu, til að mynda í formi gjafabréfs.
Samskynjun er áhugavert viðfangsefni til rannsókna vegna þess að þrátt fyrir að
mikil framför hafi átt sér stað í rannsóknum á samskynjun á síðustu árum er ennþá
margt óvitað sem vert er að rannsaka. Sömuleiðis hafa margar rannsóknir á samskynjun
verið gerðar á sviði tauga- og erfðafræðis en mörgu virðist ennþá vera ósvarað.
Rannsóknir á samskynjun byggjast mikið til á grunni sjálfsmats þátttakenda, til dæmis
þegar um skrásetningu rittákna og lita þeirra er að ræða, því eru niðurstöður slíkra
rannsókna takmarkaðar af huglægu mati þátttakenda og þar af leiðandi erfitt að útfæra
á vísindalegan hátt. Með fleiri rannsóknum á samskynjun fæst meiri skilningur á
erfðafræði hennar, þroska og líffræðilegri uppbyggingu heilans.
Áhugavert væri að endurtaka þessa rannsókn með fleiri þátttakendum og fleiri
lotum, þannig væri hægt að skoða hvort rittákna litasamskynjun eða skammtímaminni
sjónar tæki breytingum yfir lengra tímabil. Einnig til að sjá hvort marktækur munur
yrði á skammtímaminni sjónar hjá þeim sem væru með rittákna litasamskynjun og
samanburðarhópi. Með fleiri þátttakendum myndu niðurstöður rannsóknarinnar verða
mun áreiðanlegri þar sem hægt yrði að túlka niðurstöðurnar með hjálp tölfræðilegra
prófa svo sem dreifigreiningar ANOVA.
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Viðhengi 1

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í rannsókninni

“Samskynjun og vinnsluminni”

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina
sem mér voru afhentar og hef fengið tækifæri til að spyrja rannsakendur spurninga um
rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru
óljós.
Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja. Ég er upplýst(ur)
um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er, án þess að þurfa að gefa á því skýringu, og
að það mun ekki hafa neinar neikvæðar afleiðingar fyrir mig, né hafa áhrif á
möguleika mína til þátttöku í öðrum rannsóknum á Rannsóknastofu í
Tilraunasálfræði, eða við Háskólann á Akureyri.
________________________________________
Dagsetning
________________________________________
Nafn þátttakanda
Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt
upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um
vísindarannsóknir.
__________________________________________
Árni Gunnar Ásgeirsson, ábyrgðarmaður

__________________________________________/__________________________
________________
Undirskrift þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir / nafn með prentstöfum
Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda.
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Viðhengi 2

“Samskynjun og sjónrænt vinnsluminni”

Kæri viðtakandi
Vinsamlega íhugaðu neðangreindar upplýsingar vandlega áður en þú ákveður hvort þú viljir
taka þátt í þessari rannsókn.
Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er:
Tilgangurinn með rannsókninni er að öðlast betri skilning á samskynjun og tengsl þess við
sjónrænu vinnsluminni. Í fyrstu umferð munu þátttakendur greina frá samskynjunum sínum í
tengslum við rittákn. Í seinni umferð munu þeir fylgjast með lituðum bókstöfum á tölvuskjá,
sem birtast þeim í skamma stund. Þegar áreitin hverfa eru þeir beðnir að gera grein fyrir því
hvaða bókstafir birtust á skjánum. Frekari skýringar á því hvað felst í þátttöku má finna á
leiðbeiningablaði sem þú átt að hafa undir höndum.
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi nemenda er:
Dr. Árni Gunnar Ásgeirsson
lektor í sálfræði
Háskólinn á Akureyri
Sími: 766-3029
arnigunnar@unak.is
Áhætta við að taka þátt í rannsókninni: Engin þekkt áhætta af þátttöku í rannsókn
Tryggingar í rannsókninni: Þátttakendur eru ekki sérstaklega tryggðir í þessari rannsókn.
Persónuvernd, úrvinnsla og eyðing rannsóknargagna: Rannsóknin tekur mið af alþjóðlegum
samþykktum, svo sem Helsinki-yfirlýsingunni og tilmælum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar
um siðfræði og mannhelgi í vísindarannsóknum. Leiði rannsókn þessi til birtingar á
opinberum vettvangi verður tryggt að öll gögn verði ópersónugreinanleg.
Með von um góðar undirtektir,
Fyrir hönd rannsóknarhópsins,

_____________________________________________________
Árni Gunnar Ásgeirsson, lektor í sálfræði við Háskólann á Akureyri

______________________________________ /_______________
Undirskrift þess er framkvæmir rannsóknina / dagsetning
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