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Útdráttur 

Bakgrunnur og tilgangur: Undanfarin ár hefur áherslan á hugræna þáttinn sem að fylgir 

íþróttum aukist mikið og verið meira í umræðunni. Í þessari rannsókn var rannsakað samband 

þeirrar hugrænu færni sem tengjast stýrifærni (e. executive functioning) einstaklinga, við 

ástundun íþrótta. Ásamt því að fara yfir niðurstöður fyrri rannsókna var einnig gerð eigin 

rannsókn þar sem hugræn færni þátttakenda var prófuð. Rannsóknarspurningin sem unnið var 

með var: Eru tengsl á milli íþróttaiðkunar og stýrifærni? Rannsóknir hafa sýnt að íþróttamenn 

virðast almennt sýna betri útkomu á prófum á stýrifærni og að hugræn færni geti haft jákvæð 

áhrif á árangur í íþróttum. 

Aðferðafræði: Þátttakendur rannsóknarinnar voru 16 karlmenn á aldrinum 21-33 ára og luku 

allir prófi sem að innihélt fjögur mismunandi verkefni sem að prófuðu ólíka hugræna færni 

tengda stýrifærni. Verkefnin fjögur sem þátttakendur leystu voru Posner verkefni, 

kennslaminnisverkefni, Simon verkefni og loks hugarsnúningsverkefni. Við úrvinnslu gagna 

sem fengust úr prófinu, voru niðurstöður þeirra átta einstaklinga sem að skipuðu hóp 

íþróttamanna samkvæmt skilgreiningu rannsóknarinnar, bornar saman við hóp þeirra átta 

einstaklinga sem töldust ekki til íþróttamanna og mynduðu ekki íþróttahópinn eða 

samanburðarhópinn.  

Niðurstöður: Megintilgáta rannsóknarinnar var sú að íþróttamennirnir sem hópur myndu 

almennt sýna betri útkomu á prófinu, þar sem að fyrri rannsóknir hafa sýnt að líkamleg 

hreyfing og ástundun íþrótta geti haft jákvæð áhrif á hugræna færni. Niðurstöður leiddu í ljós 

að ekki var afgerandi, né marktækur munur á milli hópanna fyrir neinn samanburð á þáttum 

prófsins. Niðurstöður sýndu hins vegar að íþróttahópurinn hafði að meðaltali hærra hlutfall 

réttra svara á þremur af fjórum verkefnum prófsins, ásamt því að verða fyrir minni áhrifum af 

misvísandi upplýsingum eða truflunum innan ákveðna verkefna prófsins.  

Ályktanir: Heilt yfir sýndu niðurstöður ekki merki um afgerandi tengsl á milli íþróttaiðkunar 

og stýrifærni, þar sem enginn marktækur munur kom fram á milli hópanna á þáttum prófsins. 

Niðurstöður veittu hins vegar gögn sem að gáfu vísbendingar um að íþróttahópurinn hafi 

staðið sig aðeins betur á prófinu, og hneigðu þannig í sömu átt og niðurstöður og tilgátur fyrri 

rannsókna, sem og þessarar, að íþróttamenn virðast almennt búa yfir meiri stýrifærni en þeir 

sem að ekki stunda íþróttir. 

 

Lykilhugtök: Hugræn færni, stýrifærni, íþróttir. 

 



Íþróttaiðkun og stýrifærni 

v 
 

Abstract 

Background and objectives: In recent years, the focus on the cognitive part of sports has 

increased. In this study the connection between the cognitive functions of executive 

functioning and sports was researched. In addition to scanning results from previous 

researches, a study was conducted where the participants' cognitive functions were tested. The 

research question for this study was: Does sports consumption have a connection with 

executive functioning? Previous researches have shown that athletes tend to show better 

outcomes on various tests on executive functioning and that cognitive functions in general can 

have a positive effect on success in sports.  

Methods: The studies participants were 16 males in the age of 21-33 which all conducted a 

test that contained four different assignments that tested various cognitive functions 

connected to executive functioning. The four assignments that the participants had to solve 

were a Posner task, a memory task, Simon task and finally a mental rotation task. When 

analysing the data from the test, the results from the eight participants that belonged to the 

athlete group according to the studies definition, were compared to the results of the eight 

participants that were defined as non-athletes and formed the non-athlete group or the control 

group.  

Results: The main assumption of the study was that the athlete group would show better 

outcome on the test in general, as previous researches have shown that physical exercise and 

the consumption of sports can have a positive effect on cognitive functions. The results 

showed that the difference between the groups was not decisive nor significant for any 

compared tasks on the test. The results did though show that the athlete group got a higher 

percentage of correct answers on average in three out of the four tasks of the test, in addition 

to being less affected by misleading and distracting information or interference within certain 

tasks of the test. 

Conclusions: Overall the results did not give any decisive data on the connection between 

sports and executive functioning, as no significant difference was between the groups on the 

tasks of the test. The results did though show evidence that the athlete group did better on the 

test, and therefore bowed in the same direction as the results and hypothesis of this and 

previous researches, that athletes in general seem to have a better executive functioning then 

non-athletes. 

 

Key terms: Cognitive function, Executive functioning, Sports. 
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Formáli 

Þessi rannsóknarskýrsla er lokaverkefni til B.A. gráðu í sálfræði við Háskólann á Akureyri. 

Þetta lokaverkefni er 12 ECTS eininga verkefni sem að tilheyrir 180 eininga námi. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Árni Gunnar Ásgeirsson og viljum við þakka honum fyrir þá 

hjálp sem hann veitti okkur við gerð verkefnisins. Ásamt honum viljum við persónulega 

þakka öllum þeim þátttakendum sem að tóku þátt í rannsókninni fyrir sitt framlag og Helgu 

Dögg Sverrisdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu. 
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Lengi vel hefur verið talað um, rannsakað og sýnt fram á að æfing eða líkamleg hreyfing geti 

haft jákvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu, geti aukið lífsgæði og haft jákvæð áhrif 

á hugræna færni (Ruegsegger og Booth, 2018; U.S. Department of Health and Human 

Services, 2018; Warburton og Bredin, 2017). Íþróttir krefjast í flestum tilfellum mikillar 

líkamlegrar hreyfingar og hafa þannig einnig verið gerðar rannsóknir á áhrifum 

íþróttaiðkunar, sem sýna fram á að ástundun þeirra, einnig geti haft fjölbreytileg jákvæð áhrif 

á almenna heilsu (Malm, Jakobsson og Isaksson, 2019; Perkins, Jacobs, Barber og Eccles, 

2004; Þráinn Hafsteinsson, 2014). Áhrif hreyfingar og ástundunar íþrótta á ýmsa þætti heilsu 

hafa verið rannsökuð, þar á meðal þau jákvæðu áhrif sem það getur haft á starfsemi heilans og 

hugræna getu (Chiu, Chen og Muggleton, 2017; Meeusen, 2014; Sebri, Savioni, Triberti, 

Mazzocco og Pravettoni, 2019). 

 

Fræðileg umfjöllun 

Megin áherslupunktur þessarar rannsóknarskýrslu er ástundun íþrótta og samband þess við þá 

starfsemi heilans sem kallast hugræn færni og hugtak sem að samanstendur af ákveðnum 

undirþáttum hennar, stýrifærni (e. executive functioning). Hugræna færni má skilgreina sem 

mismunandi færni og ferli sem heilinn býr yfir til þess að geta hugsað rökrétt, tekið 

ákvarðanir, leyst vandamál og tekist á við allskyns dagleg verkefni. Undirliggjandi ferli 

hugrænnar færni eru ferli eins og einbeiting, athygli, nám, minni, eftirtekt, málskilningur og 

málnotkun (Hämäläinen o.fl., 2017; Nouchi og Kawashima, 2014). 

 Fyrir þessa rannsókn var meiri áhersla lögð á að rannasaka stýrifærni (e. executive 

functioning). Stýrifærni er hugtak yfir mismunandi hugræna eiginleika sem eru nauðsynlegir 

fyrir hugræna stjórnun hegðunar (e. the cognitive control of behaviour) eins og eftirtekt, 

minni, rökhugsun o.fl. Stýrifærni má skipta upp í grunn stýrifærni (e. core executive 

functions) og æðri stýrifærni (e. high order executive functions). Grunn stýrifærni byggist á 

þremur undir ferlum sem eru, vinnsluminni eða skammtímaminni, hugrænn sveigjanleiki (e. 

cognitive flexibility) og hömlun (e. inhibitory control). Æðri stýrifærni samanstendur af 

rökhugsun, þrautalausn og skipulagningu, sem byggjast á grunn stýrifærninni á þann hátt, að 

einstaklingar nota grunn stýrifærni eiginleika sína til að framkvæma æðri stigs færnina (Blair, 

2017; Sakamoto, Takeuchi, Ihara, Ligao og Suzukawa, 2018; Sun, 2018). Þegar rætt er um 

hærra stig færni (e. higher levels of executive functionings) í verkefninu er átt við bæði 

grunnfærni og æðri stigs færni. 
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Fyrri rannsóknir  

Ekki eru svo mörg ár síðan að sambandið á milli hugrænnar færni og íþrótta fór að teljast 

mikilvægara og áhugaverðara, sem gerir það að verkum að ekki hafa verið gerðar margar 

rannsóknir á sviðinu. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á sambandinu á milli 

íþróttaiðkunar og hugrænnar færni, hafa hins vegar gefið vísbendingar um það að ástundun 

íþrótta tengist aukinni stýrifærni, á þann hátt, að íþróttamenn búi almennt yfir meiri stýrifærni 

en þeir sem stunda ekki íþróttir (Jacobson og Matthaeus, 2014; Vestberg, Gustafson, Maurex, 

Ingvar og Petrovic, 2012). Einnig hafa rannsóknir sýnt að mikil stýrifærni geti haft jákvæð 

áhrif á ástundun íþrótta, rétt eins og ástundun íþrótta getur haft jákvæð áhrif á hana, og þannig 

verið góð forspá fyrir góðan árangur í ákveðnum íþróttum, sérstaklega hjá yngri 

íþróttamönnum. (Holfelder, Klotzbier, Eisele og Schott, 2020; Vestberg, o.fl., 2012; Vestberg, 

Reinebo, Maurex, Ingvar, og Petrovic, 2017).  

Í rannsókn Jacobson og Matthaeus (2014) mældust íþróttamenn rannsóknarinnar með 

betri árangur en ekki íþróttamenn á prófum sem mældu mismunandi þætti stýrifærnar, eins og 

hömlun og þrautalausn. Ályktað var út frá þeim niðurstöðum að ástundun íþrótta hafi 

mögulega jákvæða fylgni við hærra stig á þeim hugrænu þáttum sem eru undirliggjandi í 

stýrifærni.   

Þær ályktanir fyrri rannsókna að hátt stig þeirra hugrænu ferla sem eru undirliggjandi í 

stýrifærni geti veri góð forspá þess að ná meiri árangri í sinni íþrótt, koma meðal annars fram 

í rannsókn Vestberg o.fl. (2012), þar sem borin var saman stýrifærni hjá atvinnu- eða efri 

deildar knattspyrnufólki og hjá áhuga- eða neðri deildar knattspyrnufólki. Loka ályktanir 

þeirrar rannsóknar voru að niðurstöður hafi sýnt sterk merki um að próf á hugrænni færni spái 

fyrir um árangur boltaíþróttamanna. Í þeirri sömu rannsókn sýndu niðurstöður einnig að bæði 

efri- og neðri deildar knattspyrnufólkið sýndu að meðaltali meiri stýrifærni en 

samanburðarhópurinn sem samanstóð af einstaklingum sem stunduðu ekki íþróttir. 

Niðurstöður sýndu einnig að atvinnu íþróttamennirnir, eða þeir sem höfðu náð lengra í sinni 

íþrótt, stóðu sig betur á verkefnum sem kröfðust stýrifærni en neðri deildar leikmennirnir. 

 Niðurstöður rannsókna og þær ályktanir að stýrifærni virðist á einn eða annan hátt hafa 

jákvæð áhrif og jákvætt samband við ástundun og árangur í ákveðnum íþróttum (Jacobson og 

Matthaeus, 2014; Vestberg o.fl., 2012) gerir það áhugavert að skoða frekar og rannsaka hvort 

að ástundun íþrótta hafi jákvæð áhrif, eða jákvætt samband við stýrifærni, með því að bera 

hana saman hjá ákveðnum hópi íþróttamanna og hópi einstaklinga sem að ekki stunda íþróttir 

reglulega.  
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Áhugavert yrði þannig að athuga hvort íþróttamenn, búi yfir hærra stigi þeirra hugrænu ferla 

sem tengjast stýrifærni og hvort það muni sjást á útkomu einstaklinga á ákveðnu prófi 

hugrænna undirþátta stýrifærni, á þann hátt, að íþróttamenn sem hópur muni að meðaltali 

skora hærra á prófinu en þeir sem stunda ekki íþróttir. 

  Rannsóknir sem sýnt hafa fram á jákvætt samband á milli íþróttaiðkunar og stýrifærni, 

hafa oftar en ekki einblínt á eina íþrótt og sambandið á milli stýrifærni þeirra íþróttar, eins og 

til dæmis knattspyrnu (Alesi, Bianco, Luppina, Palma og Pepi, 2016; Verburgh, Scherder, van 

Lange og Oosterlaan, 2014). Einn lítill galli við slíkar rannsóknir er að í mismunandi íþróttum 

eru mismunandi hugrænir þættir mikilvægir, eins og kemur fram í rannsókn Krenn, 

Finkenzeller, Würth og Amesberger (2018), þar sem niðurstöður styðja við tilgátuna um 

mikilvægi stýrifærni í íþróttum en sýna einnig að stýrifærni sé mismunandi hjá íþróttmönnum 

eftir því hvaða íþrótt þeir stunda. 

 

Rannsóknin og prófið 

Í þessari tilteknu rannsókn var ákveðið að hafa þátttakendur íþróttahópsins úr fjórum 

mismunandi íþróttum, knattspyrnu, handbolta, skíðum og bardagaíþrótttum. Það var ákveðið 

þar sem stýrifærni íþróttamanna er mismunandi á milli íþrótta og til að fá meiri fjölbreytileika 

á milli einstaklinga íþróttahópsins, til að rannsaka það sem væri nær því að vera samband 

stýrifærnar við íþróttaiðkun almennt, í stað einnar íþróttar. 

 Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að rannsaka sambandið á milli stýrifærni og 

íþróttaiðkunar með rannsóknarspurninguna: Eru tengsl á milli íþróttaiðkunar og stýrifærni? 

Til að fá sem nákvæmast svar við þessari spurningu, þurfti að byrja á því að skilgreina 

greinilega hvað telst til íþróttamanns og hvað ekki. Það var gert með því að setja fram skýra 

skilgreiningu fyrir þátttakendur um hvað teldist til íþróttamanns og hvað ekki. Samkvæmt 

skilgreiningu þessarar rannsóknar var íþróttamaður sá sem að stundar skipulagðar æfingar í 

sinni íþrótt, á vegum íþróttafélags, að minnsta kosti fimm sinnum í viku og keppir á 

opinberum vettvangi fyrir hönd íþróttafélagsins. Þegar uppi var staðið voru þátttakendur 16 

talsins, þar sem átta af þeim tilheyrðu hópnum íþróttamenn og átta tilheyrðu ekki 

íþróttahópnum, sem verður vitnað í sem samanburðarhópur rannsóknarinnar. 

Meginmarkmiðið við greiningu niðurstaðna var að bera saman meðal niðurstöður 

þessara tveggja hópa, á prófi sem lagt var fyrir þátttakendur á mismunandi hugrænum ferlum 

sem að tengjast stýrifærni, ásamt því að skoða aðrar áhugaverðar niðurstöður sem mögulega 

kæmu fram.  
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Í prófinu voru fjögur mismunandi verkefni sem kröfðust hugræna ferla stýrifærni, eins 

og athygli, minni, einbeitingu, hömlun og árverkni. Verkefnin fjögur sem prófið byggðist á 

voru Posner verkefni, kennslaminnisverkefni, Simon verkefni og hugarsnúningsverkefni. 

Fyrsta verkefnið sem birtist þátttakendum í prófinu var Posner verkefni sem á uppruna sinn 

sem The Posner cueing task, þróað 1978 af Michael Posner, og hefur síðan þá talist 

viðurkennd aðferð til að mæla staðbundna athygli (e. spatial attention; da Silva og Baldo, 

2015). Markmiðið með að láta þátttakendur leysa Posner verkefnið var að bera saman athygli 

og hömlun hjá þátttakendum.  

 Næsta verkefni í prófinu var kennslaminnisverkefni þar sem markmiðið var að bera 

saman minni þátttakenda þegar upplýsingar voru nýlega komnar frá vinnsluminni inn í 

langtíma minni. 

 Þriðja verkefnið var Simon verkefni en þau eru byggð á hugtakinu Simon áhrif (e. 

Simon effect) sem að J.R.Simon kom fyrstur fram með. Hugtakið byggist á því að svartími sé 

styttri ef stefna áreitis samsvarar staðsetningu þess og að svartíminn sé þá á sama tíma lengri 

þegar að ósamræmi er í stefnu og staðsetningu áreitis (Hommel, 1993). Markmið Simon 

verkefna er meðal annars að mæla fyrir hversu miklum áhrifum atferli einstaklinga verður 

fyrir af ákveðnum truflunum og óviðeigandi upplýsingum, þegar kemur að því að segja til um 

hvert ákveðið sjónrænt áreiti stefnir (Lu og Proctor, 1995). Við slík verkefni er meðal annars 

verið að skoða og meta þann hluta stýrifærni sem snýst um að beita rökhugsun til að leysa 

ólík vandamál og verkefni, sem á sama tíma krefjast athygli.  

Fjórða og síðasta verkefni prófsins var hugarsnúningsverkefni. Markmiðið með 

hugarsnúningsverkefninu var að bera saman á milli hópanna, hugrænan sveigjanleika (e. 

cognitive flexibility) og rýmisvinnsluminni þeirra, sem bæði eru eitt af þremur grunn ferlum 

stýrifærni (e. core executive functioning; Sakamoto, o.fl., 2018). 

Við rannsóknina var megindleg aðferðafræði notuð til að safna gögnum um samband 

íþróttaiðkunar og stýrifærni. Fyrst var safnað saman 16 einstaklingum í heildina, þar sem átta 

af þeim tilheyrðu íþróttahópnum og átta tilheyrðu samanburðarhópnum. Þá voru þátttakendur 

beðnir um að svara persónulegum spurningarlista (sjá viðauka) til að komast að 

bakgrunnsbreytum sem gætu haft áhrif á niðurstöður. Þegar þátttakendur höfðu svarað 

spurningalistanum voru þeir beðnir að svara prófi sem var útbúið á mismunandi hugrænum 

ferlum tengdum stýrifærni. Svör hópanna voru loks borin saman til að athuga hvort 

íþróttamennirnir stæðu sig almennt betur en samanburðarhópurinn, á þeim mismunandi 

hugrænu ferlum stýrifærnar sem að prófaðir voru. 
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Tilgangur og tilgátur 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka sambandið á milli íþróttaiðkunar og 

ákveðinna undirliggjandi hugrænna þátta sem tengjast stýrifærni einstaklinga. Þetta samband 

var rannsakað með því að bera saman útkomu á milli einstaklinga sem reglulega stunda 

skipulagðar íþróttir á vegum íþróttfélags, og einstaklinga sem almennt ekki stunda íþróttir, á 

prófi sem að mældi mismunandi ferli stýrifærnar. Þá var einnig skoðað hvað niðurstöður fyrri 

rannsókna hafa sýnt á þessu sviði. 

 Rannsóknir sem skoðaðar voru á þessu sviði einblíndu oftar en ekki á eina íþrótt, 

þegar verið var að bera saman og meta stýrifærni á milli hópa íþróttamanna og þeirra sem 

ekki stunda íþróttir. Í þessari rannsókn var ákveðið að vera með þátttakendur í íþróttahópnum 

sem að stunduðu mismunandi íþróttir. Það var gert til að reyna fá breiðari mynd af áhrifum og 

sambandi stýrifærnar við íþróttir almennt, í stað einnar íþróttar, og reyna að safna nægilega 

miklum gögnum sem að gætu gefið svar við rannsóknarspurningunni: Eru tengsl á milli 

íþróttaiðkunar og stýrifærni? 

 Megintilgáta rannsóknarinnar var sú, að þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt að 

sambandið á milli líkamlegrar hreyfingar og íþróttaiðkunar við hugrænna færni, virðist 

almennt vera jákvætt (Perkins, Jacobs, Barber og Eccles, 2004; U.S. Department of Health 

and Human Services, 2018; Þráinn Hafsteinsson, 2014), að þá myndu íþróttmennirnir sem 

hópur sýna betri útkomu við lausn verkefnanna á prófinu sem lagt var fyrir þátttakendur. 

Þannig myndu þeir sýna vísbendingar um gögn sem myndu styrkja þær ályktanir, að 

íþróttaiðkun hafi jákvæða tengingu við stýrifærni og þá hugrænu færni sem tengist henni. 

 Önnur ástæða fyrir þeirri tilgátu að íþróttamenn muni mögulega skora hærra á 

eiginleikum stýrifærninnar eins og athygli, einbeitingu og að verða fyrir minni áhrifum af 

óviðeigandi utanaðkomandi áreitum eða truflunum, er sú að íþróttir krefjast oft einbeitingar 

og athygli undir mikilli pressu. Einnig, við ástundun íþrótta, verða einstaklingar oft fyrir 

truflunum af allskonar áreitum í umhverfinu, eins og áhorfendum og öskrum, sem gerir það að 

verkum að íþróttamenn ættu að vera vanir að þurfa að útiloka á öll umhverfisáreiti, sýna 

einbeitingu og einblína athygli sinni á það sem skiptir máli. 
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Aðferð  

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 16 talsins, allt karlmenn á aldrinum 21-33 ára, en ákveðið 

var að einungis karlmenn myndu taka þátt í rannsókninni til að sleppa við kynjaskekkju. 

Meðalaldur þátttakenda var 24,6 ára (staðalfrávik = 2,7). Meðalaldur íþróttahópsins var 25,4 

(staðalfrávik = 3,8) og meðalaldur samanburðarhópsins var 23,8 (staðalfrávik = 0,7). Val á 

þátttakendum fór þannig fram að rannsakendur völdu átta íþróttamenn með hentugleikaúrtaki, 

samkvæmt skilgreiningu rannsóknarinnar, og átta einstaklinga sem ekki töldust til 

íþróttamanna. Flest allir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu jafngilda menntun, eða að þeir 

höfðu lokið stúdentsprófi, að undanteknum tveimur þátttakendum sem ekki höfðu lokið 

stúdentsprófi og tveimur öðrum sem einnig höfðu lokið háskólaprófi. 

Framkvæmd 

Þátttakendur byrjuðu á að svara níu spurninga spurningarlista sem fór fram á Internetinu með 

forritinu Microsoft Forms, þar sem íþróttamenn svöruðu þó auka átta spurningum sem snérust 

að íþróttaiðkun þeirra (sjá viðauka). Þær upplýsingar sem spurningarlistinn veitti um 

þátttakendur voru þættir eins og kyn, aldur, hjúskaparstaða, atvinna, menntun, áhugamál, 

þjóðerni og búseta. Þátttakendur voru loks beðnir að taka próf sem einnig fór fram á 

Internetinu á heimasíðunni Pavlovia.org. Prófið innihélt fjögur mismunandi verkefni sem 

prófa ólík hugræn ferli stýrifærnar, eins og eftirtekt, athygli, minni, einbeitingu, áreitni og 

fleira. Prófið sem þátttakendur leystu fór fram í gegnum eigin tölvubúnað og samanstóð af 

verkefnum sem voru, Posner verkefni, kennslaminnisverkefni, Simon verkefni og 

hugarsnúningsverkefni. 

 Fyrsta verkefni prófsins var Posner verkefnið sem krafðist hugrænnar færni 

stýrifærninnar eins og athygli, einbeitingu, og hömlun (e. response inhibition). Posner 

verkefnið snérist að mestu leyti um að segja til um hvort áreitið grænn kassi birtist hægra eða 

vinstra megin á skjá þátttakenda (Mynd 1), með því að ýta á F-takkann á lyklaborðinu þegar 

að áreitið birtist vinstra megin og á J-takkann á lyklaborðinu þegar það birtist hægra megin, 

ásamt því að svara eins fljótt og hægt var. Fyrst birtist þátttakendum áhorfsdepill í 700 ms á 

miðjum skjánum, áður en þríhyrningslaga ör birtist í 200 ms, sem benti í 80% tilvika í þá átt 

sem áreitið grænn kassi myndi birtast, en í hin 20% tilvika benti örin í öfuga átt við þá átt sem  

áreitið birtist til að villa fyrir þátttakendum. Áreitið birtist að hámarki í 2000 ms eða þangað 

til gefið var svar. Í Posner verkefninu gat þó einnig birtst rauður kassi í stað græns, en þá áttu 

þátttakendur ekki að gefa neitt svar og einfaldlega bíða eftir næsta áreiti.  
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Af þeim 136 tilraunaumferðum sem þáttakendur luku í Posner verkefninu voru 16 af þeim 

svokallaðar “no-go” umferðir, sem voru þær umferðir er rauður kassi birtist og ekki átti að 

gefa svar. Nánari upplýsingar um Posner verkefnið og þær leiðbeiningar og upplýsingar sem 

að þátttakendur fengu fyrir og við lausn verkefnisins má finna í viðauka. 

 

Mynd 1: Hér má sjá dæmi um hvernig umferðir í Posner verkefninu gátu litið út. Efsta röðin sýnir dæmi um þegar 

vísbendið sem að birtist í 200 ms á undan áreiti gaf réttar upplýsingar um staðsetningu þess. Miðju röðin sýnir 

dæmi um þegar vísbendið gaf rangar upplýsingar. Neðsta röðin sýnir dæmi um þær umferðir sem ekki átti að gefa 

svar, er rauður kassi birtist. 

Næsta verkefni sem birtist þátttakendum í prófinu var minnisverkefni sem er kallað 

kennslaminnisverkefni. Við lausn kennslaminnisverkefnisins áttu þátttakendur að byrja á því 

að leggja á minnið 20 orða minnislista sem að birtist þeim á skjánum og innihélt vel þekkt 

nafnorð. Því næst birtist þeim 20 orða kennslalisti sem einnig voru allt vel þekkt nafnorð, en 

markmiðið var þá að fyrir hvert orð sem birtist í kennslalistanum, að segja til um hvort það 

tiltekna orð hafi einnig tilheyrt upprunalega minnislistanum eða ekki. Ef þátttakendur töldu að 

orðið sem birtist þeim í kennslalistanum hafi tilheyrt minnislistanum áttu þeir að ýta á J-

takkann á lyklaborðinu sem táknaði já, en ef þeir töldu að orðið hafi ekki tilheyrt 

minnislistanum áttu þeir að ýta á N-takkann á lyklaborðinu sem táknaði nei. Fyrir 

kennslaminnisverkefnið var þannig hægt að hafa hámarki 20 rétt svör. Nánari upplýsingar um 

kennslaminnisverkefnið og þær leiðbeiningar og upplýsingar sem að þátttakendur fengu fyrir 

og við lausn verkefnisins má finna í viðauka.  

Þriðja verkefni prófsins var tegund af Simon verkefni sem snérist um að segja til um í 

hvaða átt, áreitið ör, benti (Mynd 2). Verkefnið fór þannig fram að fyrst birtist áhorfsdepill í 

700 ms áður en ör birtist annað hvort hægra eða vinstra megin við áhorfsdepilinn. Ef örin 

benti til vinstri áttu þátttakendur að ýta á F-takkann á lyklaborðinu, en ef hún benti til hægri 

áttu þeir að ýta á J-takkann á lykklaborðinu.  
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Markmiðið var að svara eins hratt og mögulegt var. Í Simon verkefninu gat örin birst bæði 

hægra og vinstra megin á skjánum. Ef hún birtist til dæmis vinstra megin og benti til vinstri þá 

var um samræmisumferð að ræða, en ef hún birtist vinstra megin og benti til hægri var um 

ósamræmisumferð að ræða, þar sem stefna og staðsetning áreitis voru í ósamræmi.  

Verkefninu var skipt í 30 samræmisumferðir og 30 ósamræmisumferðir. Nánari upplýsingar 

um Simon verkefnið og þær leiðbeiningar og upplýsingar sem að þátttakendur fengu fyrir og 

við lausn verkefnisins má finna í viðauka. 

Mynd 2: Hér má sjá dæmi um hvernig umferðir í Simon verkefninu gátu litið út. Efri röðin sýnir dæmi um 

samræmisumferð þegar stefna og staðsetning áreitis voru í samræmi, og svarað var rétt. Neðri röðin sýnir dæmi 

um þegar svarað var rangt í ósamræmisumferð, þegar stefna og staðsetning áreitis voru ekki í samræmi. 

Fjórða og síðasta verkefni prófsins var ákveðið hugarsnúningsverkefni. 

Hugarsnúningsverkefnið snérist um að segja til um hvort áreitin, sem voru í formi bókstafsins 

F, væru eins ef þeir væru báðir uppréttir eða hvort þeir væru spegilmynd hvors annars  

(Mynd 3). Áreitin gátu staðið í  0°, +/-45° og +/-135°. Ef þátttakendur töldu þá vera eins áttu 

þeir að ýta á J-takkann á lyklaborðinu, en ef þeir töldu þá vera spegilmynd hvors annars áttu 

þeir að ýta á F-takkann á lyklaborðinu, og var markmiðið að svara eins hratt og mögulegt var. 

Áreitin birtust á skjá þátttakenda þangað til gefið var svar á lyklaborð og ef svarið var rétt 

birtist textinn „Rétt“ í grænu letri, en ef svarið var rangt þá birtist textinn „Rangt“ í rauðu 

letri. Nánari upplýsingar um hugarsnúningsverkefnið og þær leiðbeiningar og upplýsingar 

sem þátttakendur fengu fyrir og við lausn verkefnisins má finna í viðauka. Að loknu 

hugarsnúningsverkefninu, sem var síðasta verkefni prófsins, var þátttakendum þakkað fyrir 

þátttökuna og tilraun lokið. 
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Mynd 3: Hér má sjá dæmi um hvernig umferðir í hugarsnúningsverkefninu gátu litið út. Efsta röðin sýnir umferð 

er áreitin voru eins og svarað var rétt. Næst efsta röðin sýnir umferð er áreitin voru eins en búið var að snúa seinna 

áreitinu um 45° og svarað var rangt. Næst neðsta röðin sýnir umferð er áreitin voru spegilmynd hvors annars og 

búið var að snúa seinna áreitinu um 135° og svarað var rétt. Neðsta röðin sýnir umferð er áreitin voru spegilmynd 

hvors annars, stóðu í 0°, og svarað var rangt. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Þegar allir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu lokið öllum fjórum verkefnum prófsins, var 

niðurstöðum þeirra safnað saman og greindar með forritunum R og SPSS, þar sem 

meginmarkmiðið var að bera saman útkomuna að meðaltali hjá íþróttahópnum og 

samanburðarhópnum, ásamt því að skoða aðrar áhugaverðar niðurstöður ef einhverjar yrðu. 

Við samanburð á meðaltali hópanna fyrir mismunandi þætti prófsins var gert t-próf óháðra 

úrtaka. Fyrst voru einstakar niðurstöður mismunandi þátta hvers verkefnis fyrir sig greindar 

og borin saman á milli hópa, áður en allt var dregið saman og gert upp sem heild. 

Í Posner verkefninu voru þeir þættir sem reiknaðir voru út og teknir til úrvinnslu, 

meðaltal hlutfalls réttra svara hjá hópunum tveimur, til að sjá hversu góða athygli 

þátttakendur almennt höfðu við lausn verkefnisins, þar sem rétt svar var einfaldlega þegar 

svarað var til um rétta staðsetningu áreitis á skjánum. Þá var skoðaður meðalsvartími, eða 

hversu fljótt einstaklingar svöruðu, óháð aðstæðum, þ.e. óháð því hvort að vísbendið gaf 

villandi upplýsingar eða réttar, til að rannsaka viðbragðstíma á athygli þátttakenda. Einnig var 

reiknaður meðalmismunur í svartíma á umferðum þar sem vísbendið var villandi og þar sem 

það gaf réttar upplýsingar. Það var gert til að sjá fyrir hversu mikilli truflun þátttakendur urðu 

af misvísandi upplýsingum, þ.e. hversu mikið lengri tíma það tók þátttakendur að svara þegar 

vísbendið var villandi, samanborið við þegar það gaf réttar upplýsingar.  
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Þá var reiknað hlutfall umferða eða hversu oft þátttakendur gáfu svar af þeim 16 skiptum sem 

þeir áttu ekki að gefa svar, þegar rauður kassi birtist. Þar var verið að mæla hversu vel 

þátttakendum tókst að halda aftur af svari, sem er ákveðinn þáttur hugrænnar færni og 

stýrifærnar sem kallast hömlun (e. response inhibition). 

Þær niðurstöður sem bornar voru saman og greindar á milli hópanna úr 

kennslaminnisverkefninu, var einfaldlega hversu hátt hlutfall réttra svara þátttakendur fengu. 

Rétt svar gat bæði verið að orðið sem birtist í 20 orða kennslalistanum, hafi verið í 

upprunalega 20 minnisorðalistanum sem átti að leggja á minnið, en einnig að það hafi ekki 

verið þar. Þannig var í mesta lagi hægt að hafa 20 rétt svör. Við samanburð hópanna var 

meðaltal hlutfalls réttra svara hjá íþróttahópnum, borið saman við meðaltal hlutfalls réttra 

svara hjá samanburðarhópnum. 

Við úrvinnslu á gögnum frá Simon verkefninu var reiknað og borið saman 

meðalsvartíma réttra svara hjá hópunum óháð aðstæðum, þ.e. hversu fljótt þátttakendur 

svöruðu rétt, sama hvort samræmi eða ósamræmi var í stefnu og staðsetningu áreitis. Því næst 

var skoðað mismunun á meðalsvartíma milli samræmisumferða og ósamræmisumferða. Þá 

var meðaltal hlutfalls allra réttra svara óháð aðstæðum borið saman á milli hópa, ásamt 

meðaltali hlutfalls réttra svara á milli samræmisumferða og ósamræmisumferða, á þann hátt 

að borið var saman og séð hvort að ósamræmi í staðsetningu á áreiti og stefnu þess, hafi 

valdið lægra hlutfalli réttra svara að meðaltali hjá hópunum. 

 Fyrir hugarsnúningsverkefnið var meðal annars borið saman meðaltal hlutfalls réttra 

svara hjá hópunum tveimur. Þá var borið saman meðalsvartíma fyrir rétt svör hjá hópunum, 

óháð því hversu mikið þurfti að snúa áreitinu. Við lausn hugarsnúningsverkefnisins þurfti 

ýmist að snúa áreitinu um 0°, 45° eða 135° til að finna rétt svar, en við úrvinnslu á 

niðurstöðum verkefnisins var snúnu áreitunum slegið saman, þannig að aðeins var notast við 

algildið af 45 og 135, en ekki greint eftir því hvort snúningur var jákvæður eða neikvæður. 

Ákveðin hallatala fyrir svartíma var reiknuð þannig að línuleg aðhvarfsgreining var gerð á y = 

a + bx, þar sem y er svartími, a er skurðpunktur við x-ás, b er hallatala og x er snúningur 

áreitisins, jafnan var því, svartími = skurðpunktur + hallatala ∗ snúningur. Hallatalan táknaði 

þann tíma sem tók að snúa áreiti eina gráðu í sekúndum. Þær niðurstöður sem fengust fyrir 

hversu langan tíma það tók að snúa áreitinu um eina gráðu voru síðan borin saman á milli 

hópanna, með því að taka meðaltal fyrir þann tíma sem það tók einstaklinga íþróttahópsins að 

snúa um eina gráðu, og bera það saman við þann tíma sem það tók samanburðarhópinn að 

meðaltali. 
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Að lokum, við úrvinnslu niðurstaðna, voru niðurstöður verkefnanna fjögurra gerðar 

upp og dregin saman, til að reyna fá ákveðna heildarmynd af útkomu hópanna og sjá hvernig 

niðurstöður pössuðu við tilgátur og ályktanir þessarar og fyrri rannsókna. 

  

Tækjabúnaður 

Þátttakendur notuðust við eigin tölvubúnað er svarað var spurningarlista rannsóknarinnar sem 

fór fram á forritinu Microsoft Forms. Prófið sem þátttakendur tóku fór fram á heimasíðunni 

Pavlovia.org, þar sem þeir notuðu einnig eigin tölvubúnað til að leysa það. Við greiningu og 

úrvinnslu gagna var stuðst við forritin RStudio, IBM SPSS Statistics, Google Docs, Microsoft 

Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel og Paint. 

Tölvubúnaðurinn sem notast var við í úrvinnslu gagna var Lenovo fartölva með Windows 

stýrikerfi. 

Niðurstöður 

Við greiningu niðurstaðna var megináhersla lögð á að bera saman meðaltal hjá íþróttahópnum 

og samanburðarhópnum, á verkefnum og þáttum prófsins, og sjá hvort að sú tilgáta stæðist að 

íþróttahópurinn myndi almennt sýna betri útkomur.  

 

Niðurstöður Posner verkefnis  

Fyrir Posner verkefnið var byrjað á því að bera saman meðalsvartíma á milli hópanna. 

Meðalsvartími fyrir rétt svör hjá íþróttahópnum var 334 ms (staðalfrávik = 38 ,7), en hjá 

samanburðarhópnum var hann 319 ms (staðalfrávik = 33,3; Mynd 4). Þessar niðurstöður sýna 

að samanburðarhópurinn sýndi örlítið styttri meðalsvartíma en íþróttahópurinn, þar sem að 

munurinn á milli hópanna var þó ekki marktækur, t(14) = 0,869, p = 0,400.  

 

Mynd 4: Sýnir meðaltal fyrir meðalsvartíma hjá hópunum tveimur, ásamt staðalvillu meðaltalanna. 
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Fyrir meðaltal hlutfalls réttra svara var íþróttahópurinn að meðaltali með 99,9% (staðalfrávik 

= 0,3) svara rétt, á móti 99,5% (staðalfrávik = 0,6) hjá samanburðarhópnum (Mynd 5).  

 

Mynd 5: Sýnir meðaltal hlutfalls réttra svara hjá hópnum tveimur og staðalvillu meðaltalanna. 

Vísbendið sem birtist örstutt á undan áreitinu í Posner verkefninu gat gefið bæði rétta 

og ranga vísbendingu um staðsetninguna á áreitinu. Þegar vísbendið gaf rangar upplýsingar 

um staðsetningu áreitisins, þá jókst meðalsvartími hjá íþróttahópnum að meðaltali um 47 ms 

(staðalfrávik = 19,8) og hjá samanburðarhópnum um 62 ms (staðalfrávik = 22,8; Mynd 6), en 

þessi munur á milli hópanna reyndist ekki vera marktækur, t(14) = -1,401, p = 0,183.  

 

Mynd 6: Sýnir hversu mikið meðalsvartíminn hjá hópunum jókst að meðaltali þegar vísbendið gaf rangar 

upplýsingar um staðsetningu áreitisins, samanborið við þegar það gaf réttar, og staðalvillu meðaltalanna. 
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Áhrif vísbendisins á hlutfall réttra svara voru einnig meiri á samanburðarhópinn, á 

þann hátt að þegar vísbendið gaf rangar upplýsingar um staðsetningu áreitis, þá fækkaði 

réttum svörum að meðaltali um 0,5% (staðalfrávik = 1,5) hjá íþróttahópnum, en um 2% 

(staðalfrávik = 2,1) hjá samanburðarhópnum (Mynd 7). Munurinn á áhrifum vísbendis 

reyndist ekki vera marktækur, t(14) = -1,569, p = 0,141. 

Mynd 7: Sýnir um hversu mörg prósent að meðaltali hlutfall rangra svara jókst hjá hópunum tveimur þegar 

vísbendið gaf rangar upplýsingar um staðsetningu áreitisins, samanborið við þegar það gaf réttar, og staðalvillu 

meðaltalanna. 

Einn hluti af Posner verkefninu var að gefa ekkert svar þegar að rauður kassi birtist og 

bíða einfaldlega eftir næsta áreiti. Mælibreytan fyrir þann hluta verkefnisins var hlutfall svara, 

svarað, þegar ekki átti að gefa svar. Í ljós kom að íþróttahópurinn svaraði að meðaltali 2.8 

sinnum (staðalfrávik = 2,4) af þeim 16 skiptum sem þeir áttu í raun ekki að svara, eða í 17% 

tilfella. Samanburðarhópnum tókst að sýna aðeins betri hömlun með því að svara að meðaltali 

2.3 sinnum (staðalfrávik = 1,6) af þeim 16 sem þeir áttu ekki að svara, eða í 14% tilfella 

(Mynd 8). Munurinn á hópunum reyndist ekki vera marktækur, t(14) = 0,496, p = 0,628. 

Mynd 8: Sýnir meðaltal fjölda gefnra svara hjá hópunum tveimur þegar ekki átti að gefa svar og staðalvillu 

meðaltalanna. 
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Niðurstöður kennslaminnisverkefnis 

Annar hluti prófsins var kennslaminnisverkefnið. Niðurstöðurnar sem lagt var áhersla á í 

þessum hluta prófsins, var hversu mörg rétt svör að meðaltali báðir hóparnir fengu. Rétt svar 

gat bæði verið að svara að orðið sem birtist þátttakendum í kennslaminnislistanum, hafi ekki 

verið í upprunalega 20 orða minnislistanum, en einnig að það hafi verið þar. Hóparnir sýndu 

mjög svipaðar niðurstöður, en íþróttahópurinn fékk að meðaltali aðeins hærra hlutfall svara 

rétt, eða 93,9% (staðalfrávik = 4,4), á meðan samanburðarhópurinn fékk að meðaltali 93,1% 

(staðalfrávik = 3,7) svara rétt (Mynd 9). Munurinn á hópunum reyndist ekki vera marktækur, 

t(14) = 0,306, p = 0,764. Niðurstöður kennslaminnisverkefnisins sýna að allir þátttakendur 

rannsóknarinnar voru með að minnsta kosti 18 af 20 svörum rétt, sem sýnir sterk merki um 

rjáfurhrif og að verkefnið hafi verið of einfalt. 

 

Mynd 9: Sýnir meðaltal hlutfalls réttra svara hja hópunum tveimur og staðalvillu meðaltalanna. 

Niðurstöður Simon verkefnis 

Í þriðja hluta prófsins tókust þátttakendur á við Simon verkefni. Þar átti að svara, eins hratt og 

mögulegt var, í hvaða átt áreitið ör, sem birtist á skjánum benti, og gat hún birst bæði hægra 

og vinstra megin á skjánum og þannig verið í bæði samræmi og ósamræmi við stefnu hennar. 

Meðalsvartími réttra svara hjá hópunum var mjög jafn, þar sem íþróttahópurinn var með 

meðalsvartíma réttra svara að meðaltali 502 ms (staðalfrávik = 67,2), á móti 513 ms 

(staðalfrávik = 112,5) hjá samanburðarhópnum (Mynd 10). Munurinn á meðaltali 

meðalsvartíma hjá hópunum var ekki marktækur, t(14) = -0,226, p = 0,825.  
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Mynd 10: Sýnir meðaltal meðalsvartíma fyrir rétt svör hjá hópunum tveimur, og staðalvillu meðaltalanna. 

 

Þegar skoðað var hversu mikil áhrif það virtist hafa á meðalsvartíma þegar staðsetning 

áreitisins var í ósamræmi við stefnu þess, samanborið við þegar það var í samræmi, kom í ljós 

að íþróttahópurinn var að meðaltali 13 ms (staðalfrávik = 45,3) lengur að svara þegar það var 

í ósamræmi, á meðan samanburðarhópurinn var að meðaltali 1 ms (staðalfrávik = 54,9) lengur 

að svara (Mynd 11). Mismunur á áhrifum ósamræmis á meðalsvartíma hópanna reyndist ekki 

vera marktækur, t(14) = 0,482, p = 0,637. 

 

Mynd 11: Sýnir hversu mikið meðalsvartími jókst að meðaltali hjá hópunum tveimur þegar að stasetning áreitis 

var í ósamræmi við svar, samanborið við þegar það var í samræmi, og staðalvillu meðaltalanna. 
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Þegar niðurstöður hlutfalls réttra svara í Simon verkefninu voru skoðaðar, svaraði  

íþróttahópurinn að meðaltali rétt í 93,9% tilfella (staðalfrávik = 3,8), á móti 92,8% 

(staðalfrávik = 2,8) hjá samanburðarhópnum (Mynd 12). Munurinn á milli hópanna reyndist 

ekki vera marktækur, t(14) = 0,676, p = 0,510.  

 

Mynd 12: Sýnir meðaltal hlutfalls réttra svara hjá hópunum tveimur, og staðalvillu meðaltalanna. 

 

Þegar staðsetning áreitisins var í ósamræmi við hvert örin stefndi, þá lækkaði hlutfall 

réttra svara hjá íþróttahópnum um 3,6% (staðalfrávik = 7,2) en um 5,5% (staðalfrávik = 4,2) 

hjá samanburðarhópnum (Mynd 13). Munurinn á áhrifum ósamræmis á hlutfall réttra svara 

reyndist ekki vera marktækur, t(14) = -0,632, p = 0,540. 

 

Mynd 13: Sýnir um hversu mörg prósent meðaltal réttra svara lækkaði hjá hópunum tveimur, þegar staðsetning 

áreitis var í ósamræmi við svar, samanborið við þegar það var í samræmi, og staðalvillu meðaltalanna. 
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Niðurstöður hugarsnúningsverkefnis 

Fjórði og síðasti liður prófsins var hugarsúningsverkefni. Niðurstöður fyrir meðaltal hlutfalls 

réttra svara sýndu að samanburðarhópurinn var að meðaltali með 94,1% (staðalfrávik = 3,1) 

svara rétt, á móti 92,2% (staðalfrávik = 7,3) hjá íþróttahópnum (Mynd 14). Munururinn á 

meðaltölum hópanna reyndist ekki vera marktækur t(14) = -0,668, p = 0,515.  

 

Mynd 14: Sýnir meðaltal meðalsvartíma fyrir rétt svör hjá hópunum tveimur og staðalvillu meðaltalanna. 

 

Meðalsvartími hjá samanburðarhópnum reyndist að meðaltali vera 959 ms 

(staðalfrávik = 159,2) á móti 964 ms (staðalfrávik = 143,8) hjá íþróttahópnum (Mynd 15). 

Munurinn á meðaltölum hópanna fyrir meðalsvartíma reyndist ekki vera marktækur,  

t(14) = 0,061, p = 0,952.  

 

Mynd 15: Sýnir meðaltal hlutfalls réttra svara hjá hópunum tveimur, og staðalvillu meðaltalanna. 
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Er skoðað var meðalsvartíma fyrir þær gráður sem áreitið gat staðið í, en áreitið gat staðið í 

0°, +/-45° og +/-135°, sást að þátttakendur voru almennt fljótastir að svara þegar áreitið var í 

0° og jókst meðaltal fyrir meðalsvartíma eftir gráðum sem þurfti að snúa áreitinu um (Mynd 

16).  

 

Mynd 16: Sýnir aukningu á meðaltali meðalsvartíma hjá hópunum, eftir því í hversu mörgum gráðum áreitið 

stóð, og staðalvillu meðaltalanna. 

Í sambandi við aukningu á meðalsvartíma fyrir þær gráður sem áreitið stóð í, var 

einnig reiknað hversu mikið meðalsvartími jókst að meðaltali fyrir hverja gráðu sem snúa 

þurfti áreitinu um við lausn verkefnisins. Fyrir hverju gráðu sem snúa þurfti áreitinu um jókst 

meðalsvartími að meðaltali um 3,74 ms hjá íþrótthópnum (staðalfrávik = 2). Hjá 

samanburðarhópnum jókst meðalsvartími um 3,95 ms (staðalfrávik = 2,3) fyrir hverja gráðu 

(Mynd 17).   

 

Mynd 17: Sýnir hversu mikið meðalsvartími jókst að meðaltali hjá hópunum tveimur, fyrir hverja gráðu sem 

snúa þurfti áreitinu um, og staðalvillu meðaltalanna. 
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Umræður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða sambandið á milli stýrifærni og ástundun 

íþrótta. Niðurstöður fyrri rannsókna hafa sýnt fram á, að bæði líkamleg hreyfing og ástundun 

íþrótta virðast hafa jákvætt samband við stýrifærni og hugræna færni almennt. Íþróttafólk 

virðist á þann hátt, búa yfir hærra stigi af hugrænum þáttum stýrifærnar (e. higher levels of 

executive functionings) en þeir sem ekki stunda íþróttir. Þar að auki benda rannsóknir til að 

hátt stig stýrifærni geti verið góð forspá fyrir góðan árangur í íþróttum. 

 Rannsóknarspurningin var: Eru tengsl á milli íþróttaiðkunar og stýrifærni? Til að leita 

svara við spurningunni voru í fyrsta lagi niðurstöður fyrri rannsókna skoðaðar, ásamt því að 

framkvæma eigin rannsókn. Í rannsókninni var samanburður gerður á milli hóps íþróttamanna 

og samanburðarhóps sem stundaði ekki íþróttir, á niðurstöðum frá prófi sem var útbúið og 

notað til að kanna mismunandi hugræna þætti sem tengjast stýrifærni. 

Prófið innihélt fjögur mismunandi verkefni sem prófuðu hugræna þætti tengda 

stýrifærni. Við úrvinnslu á niðurstöðunum voru gögn frá hverju verkefni fyrir sig tekin fyrir 

og borin saman á milli hópanna. Fyrsta verkefni prófsins var Posner verkefni og markmiðið 

með því var að mæla athygli og hömlun. Niðurstöður verkefnisins sýndu að íþróttahópurinn 

fékk að meðaltali hærra hlutfall réttra svara en samanburðarhópurinn, á meðan 

samanburðarhópurinn var að meðaltali með styttri meðalsvartíma. Munurinn á meðaltölum 

hópanna fyrir bæði hlutfall réttra svara og meðalsvartíma fyrir rétt svör var þó ekki 

marktækur. Í Posner verkefninu gat ákveðið vísbendi villt fyrir þátttakendum og niðurstöður 

sýndu að þegar vísbendið villti fyrir þátttakendum íþróttahópsins, jókst meðalsvartími þeirra 

að meðaltali minna en hjá þátttakendum samanburðarhópsins. Meðaltal hlutfalls réttra svara 

lækkaði einnig minna hjá íþróttahópnum þegar vísbendið gaf villandi upplýsingar en það 

gerði hjá samanburðarhópnum. Munurinn á áhrifum vísbendis á hópanna, bæði fyrir 

meðalsvartíma og hlutfall réttra svara, reyndist hins vegar ekki vera marktækur. 

Íþróttahópurinn virtist þannig að meðaltali sýna vísbendingar um örlítið betri athygli 

við framkvæmd Posner verkefnisins, á þann hátt að þeir sýndu hærra hlutfall réttra svara, 

ásamt því að verða fyrir minni truflun af misvísandi upplýsingum. Athuga ber þó að 

niðurstöður fyrir hlutfall réttra svara og meðalsvartíma sýndi ekki marktækan mun á milli 

hópanna og því í raun ekki hægt að álykta að einn hópur hafi staðið sig betur en annar. Einn 

hluti af Posner verkefninu var að halda aftur að svari í ákveðnum aðstæðum en þar sýndu 

niðurstöður að samanburðarhópnum tókst að meðaltali að halda aðeins betur af svari en 

íþróttahópnum. 
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 Næsta verkefni prófsins var kennslaminnisverkefni sem prófaði minni þátttakenda. 

Þær niðurstöður sem bornar voru saman úr kennslaminnisverkefninu var hlutfall réttra svara 

þegar kom að því að muna hvort orð í kennslaminnislista tilheyrðu upprunalegum minnislista 

eða ekki. Í ljós kom að íþróttahópurinn fékk hærra hlutfall réttra svara að meðaltali en 

samanburðarhópurinn og virtust þannig sýna vísbendingar um betra minni við framkvæmd 

verkefnisins, en munurinn á milli hópanna reyndist ekki vera marktækur. 

 Þriðja verkefni prófsins var Simon verkefni þar sem markmiðið var meðal annars að 

skoða fyrir hversu miklum áhrifum þátttakendur yrðu af ákveðnu ósamræmi í upplausn, þar 

sem beita þurfti til dæmis þeim hugrænu ferlum stýrifærni sem snúa að rökhugsun og 

þrautalausn. Niðurstöður úr Simon verkefninu sýndu að íþróttahópurinn sýndi að meðaltali 

styttri meðalsvartíma fyrir rétt svör. Svartími jókst hinsvegar meira að meðaltali hjá 

íþróttahópnum í ósamræmisumferðunum samanborið við samræmisumferðirnar en hjá 

samanburðarhópnum. Munurinn á milli hópanna fyrir meðalsvartíma var þó ekki marktækur.  

 Hlutfall allra réttra svara óháð aðstæðum reyndist vera hærra að meðaltali hjá 

íþróttahópnum, ásamt því að hlutfall réttra svara lækkaði minna hjá íþróttahópnum í 

ósamræmisumferðunum en það gerði hjá samanburðarhópnum. Ósamræmi í stefnu og 

staðsetningu áreitisins virtist þar með hafa minni áhrif á íþróttahópinn að meðaltali þegar kom 

að því að gefa rétt svar um stefnu áreitisins. Þessi munur á milli hópanna fyrir hlutfall réttra 

svara reyndist þó ekki vera marktækur.  

Fjórða og síðasta verkefni prófsins var hugarsnúningsverkefni þar sem meta átti færni 

eins og hugrænan sveigjanleika og rýmisvinnsluminni þátttakanda. Niðurstöður sýndu að 

hlutfall réttra svara virtist vera aðeins hærra að meðaltali hjá samanburðarhópnum í 

hugarsnúningsverkefninu og var það eina verkefnið af þeim fjórum í prófinu þar sem 

samanburðarhópurinn hafði hærra hlutfall réttra svara. Meðalsvartími reyndist þá aðeins 

styttri að meðaltali hjá samanburðarhópnum. Hins vegar kom í ljós að munurinn á milli 

hópanna fyrir hlutfall réttra svara og meðalsvartíma reyndist ekki vera marktækur. 

 Í hugarsnúningsverkefninu var reiknað með ákveðinni formúlu, hallatölu sem sagði til 

um hversu mikið meðalsvartími jókst að meðaltali fyrir hverja gráðu sem snúa þurfti áreitinu 

um við lausn verkefnisins, þar sem áreitið gat staðið í 0°, +/-45° og +/-135°. Í ljós kom að 

íþróttahópurinn virtist þurfa minni tíma að meðaltali til að snúa áreitinu um 1°, en munurinn 

var þó lítill sem enginn. Við lausn verkefnisins þurfti hins vegar að snúa áreitinu að lámarki 

um 45° og einnig um 135°. Þegar reiknað var hversu mikið lengri tíma það tók hópanna að 

meðaltali að snúa um bæði 45° og 135° kom strax í ljós meiri munur á milli hópanna.  
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Þær niðurstöður sýndu að íþróttahópurinn þurfti aðeins minni tíma til að snúa áreiti í 

huganum, til að fá fram réttu heildarmyndina og sýndu þar með vísbendingar um aðeins betri 

hugrænan sveigjanleika en samanburðarhópurinn, athuga skal þó að upprunnalegur munur 

fyrir meðalsvartíma á milli hópanna var ekki marktækur. 

 Þegar öll verkefnin og undirþættir hvers og eins þeirra höfðu verið gerð upp mátti sjá 

að munurinn á milli hópanna, fyrir alla þætti sem bornir voru saman, var hvergi marktækur. 

Er skoðað var niðurstöður allra verkefna þá var hlutfall réttra svara hærra hjá íþróttahópnum í 

Posner verkefninu, kennslaminnisverkefninu og Simon verkefninu, sem voru þrjú af fjórum 

verkefnum prófsins, þrátt fyrir að þessi munur hafi ekki verið marktækur. 

Hugarsnúningsverkefnið reyndist vera eina verkefnið þar sem samanburðarhópurinn sýndi 

hærra hlutfall réttra svara. Ekki er hægt að álykta að annar hópurinn hafi sýnt betri 

niðurstöður en hinn, þar sem munur á milli hópanna virtist ekki vera marktækur. Niðurstöður 

gefa hins vegar vísbendingar um að íþróttahópurinn hafi að meðaltali almennt sýnt betri 

athygli og minni við framkvæmd prófsins, þar sem þeir eru með hærra hlutfall réttra svara að 

meðaltali fyrir verkefnin sem tengdust þeim þáttum.  

 Þegar kom að þeim þáttum sem gerðir voru til að villa fyrir þátttakendum og prófa 

hugrænan sveigjanleika, einbeitingu og athygli á ákveðinn hátt, þá virtust íþróttamennirnir 

sýna vísbendingar um það að þeir hafi orðið fyrir minni áhrifum af þessum ,,truflunum“ þegar 

kom að því að svara rétt. Þær vísbendingar um að „truflanirnar“ hafi haft minni áhrif á 

íþróttahópinn, voru að hlutfall réttra svara lækkaði minna að meðaltali hjá íþróttahópnum 

bæði í Posner verkefninu og í Simon verkefninu vegna þeirra, þrátt fyrir að sá munur hafi ekki 

verið marktækur. 

 Hvað áhrifin varðar á meðalsvartíma, sem að bæði misvísbendi í Posner og snúningur 

á áreiti um ákveðnar gráður í hugarsnúningsverkefninu höfðu, þá jókst meðalsvartími meira 

að meðaltali hjá samanburðarhópnum. Niðurstöður fyrir báðar þessar ,,truflanir” sýndu þannig 

vísbendingar um að þær hafi haft minni áhrif á meðalsvartíma íþróttahópsins. 

Þegar öll verkefnin eru gerð upp og tekið er til hliðsjónar niðurstöður fyrri rannsókna, 

sem gefa vísbendingar um að íþróttafólk skori almennt hærra á þáttum hugrænna ferla sem 

tengjast stýrifærni, en þeir sem stunda ekki íþróttir, er ekki hægt að álykta út frá niðurstöðum 

þessarar rannsóknar að íþróttahópurinn hafi almennt sýnt betri útkomu en 

samanburðarhópurinn. Ástæðan er að sá munur sem kom fram á milli hópanna reyndist ekki 

vera marktækur.  
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Hins vegar gefa niðurstöður vísbendingar um að íþróttahópurinn hafi staðið sig aðeins betur 

en samanburðarhópurinn á prófinu, á þáttum eins og athygli, minni, rökhugsun, skipulagningu 

og þrautalausn, eins og að frammistaða versni ekki of mikið vegna truflanna.  

Munurinn var ekki mikill, né marktækur á meðaltölum hópanna, en rannsóknin var einnig á 

sama tíma smá í sniðum með lítið úrtak, sem gerir það að verkum að erfitt var að áætla að 

mikill munur myndi koma fram. Þrátt fyrir að rannsóknin hafi innihaldið lítið úrtak, komu 

fram vísbendingar um mun á milli hópanna. Í rannsókninni sýndi íþróttahópurinn hins vegar 

að meðaltali ekki betri útkomu í hömlun, sem að hann hafði almennt gert í fyrri rannsóknum. 

Þar sem rannsóknin innihélt lítið úrtak dugði hún ekki til að sjá afgerandi mun í 

niðurstöðum. Hún gaf í raun ekki fullnægjandi svar við rannsóknar spurningunni, hvort að 

tengsl séu á milli íþróttaiðkunar og stýrifærni. Á sama tíma gáfu niðurstöður rannsóknarinnar 

vísbendingar sem að styðja við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýnt hafa fram á betri 

frammistöðu íþróttamanna á þáttum stýrifærni. Raunin var sú að þó niðurstöðurnar hafi ekki 

sýnt afgerandi né marktækan mun á öllum þáttum, þá sýndi íþróttahópurinn, þrátt fyrir lítið 

úrtak í rannsókninni, hærra hlutfall réttra svara á þremur af fjórum verkefnum prófsins, ásamt 

því að verða almennt fyrir minni áhrifum af ólíkum truflunum eða misvísandi upplýsingum.  

 Næsta skref í þekkingarleitinni hvað varðar ástundun íþrótta og samband þess við 

stýrifærni, væri í fyrsta lagi að stækka úrtak rannsóknarinnar og fá þátttakendur frá fleiri 

tegundum íþrótta í von um að fá góða mynd af áhrifum og tengingu íþrótta almennt. 

Stærsti gallinn og helsta takmörkun þessarar rannsóknar var lítið úrtak sem dugði ekki 

til að sýna meiri afgerandi mun en hún gerði. Einnig voru einstaklingar samanburðarhópsins 

flestir einstaklingar sem allir höfðu áður stundað íþróttir, en hætt ástundun þeirra og stunda á 

sama tíma langflestir einhvers konar líkamlega hreyfingu í dag. Helstu kostir og styrkleikar 

rannsóknarinnar voru til dæmis að hún innihélt íþróttamenn sem stunda mismunandi íþróttir, 

þannig að hún gaf ekki einhæf gögn fyrir einungis eina íþrótt, hvað varðar tengsl við 

stýrifærni. Annar styrkur var sá, að íþróttamennirnir sem tóku þátt í rannsókninni hafa allir 

náð langt í sinni íþrótt og stunda hana á háu stigi. Þeir eyða mörgum klukkustundum á viku í 

æfingar, hafa gert það síðan þeir voru börn og ættu þannig að skilja sig frá 

samanburðarhópnum, þó svo að þátttakendur hans stundi líkamlega hreyfingu að frjálsum 

vilja. 
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Ályktanir 

Þegar allir þættir og niðurstöður hafa verið greindar og spurningunni, eru tengsl á milli 

íþróttaiðkunar og stýrifærni, er varpað fram, þá veita niðurstöður rannsóknarinnar ekki 

afgerandi niðurstöður um tengsl íþróttaiðkunar og stýrifærni, þar sem enginn marktækur 

munur kom fram á milli hópanna. Niðurstöðurnar sýna hins vegar, þrátt fyrir lítið úrtak og að 

munurinn á milli hópanna hafi ekki verið marktækur, vísbendingar um að íþróttahópurinn hafi 

sýnt betri útkomur á ákveðnum þáttum prófsins. Að því sögðu má segja að niðurstöður fyrri 

rannsókna og tilgáta rannsóknarinnar hneigist í sömu átt, að íþróttamenn virðast búa yfir meiri 

getu og þar af leiðandi hærra stigi á þeim hugrænu þáttum sem tengjast stýrifærni. 
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Viðauki 

Viðauki 1 – Spurningarlisti 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru beiðnir um að svara spurningarlista, en markmiðið 

með honum var að komast að bakgrunnsbreytum sem skipta máli fyrir rannsóknina og 

viðbótar upplýsingum sem gætu haft áhrif á niðurstöður þátttakenda ásamt því að veita 

upplýsingar um hvort að þátttakendur tilheyrðu íþróttahópnum eða ekki íþróttahópnum. 

Spurningarlistinn og upplýsingar sem þátttakendur fengu þegar þeir svöruðu honum voru 

eftirfarandi:  

Markmið rannsóknarinnar er að bera saman hugræna getu íþróttafólks og ekki íþróttafólks, 

skoðunarkönnunin er nafnlaus og einungis munu rannsakenndur sjá niðurstöðurnar. Ef þú 

uppfyllir ekki skilyrði skilgreiningarinnar hér að neðan, um það hvað sem telst til að vera 

íþróttamaður þá svararu aðeins spurningum 1 - 9. Ef þú samkvæmt skilgreiningunni telst sem 

íþróttamaður þá svarar þú öllum spurningum spurningarlistans.  

Skilgreining á hvað telst til íþróttafólks: Mæta 5 sinnum eða oftar á skipulagða æfingu 

samkvæmt ákveðinni dagskrá og keppa á opinberum vettvangi í íþróttinni. 

1. Aldur: 

2. Menntun: 

a. Grunnskólapróf 

b. Stundentspróf 

c. Háskólagráða 

d. Mastersgráða 

e. Doktorsgráða 

3. Kyn: 

a. Karl 

b. Kona 

4. Þjóðerni: 

5. Hjúskaparstaða 

a. Einhleyp/ur 

b. Í Sambandi 

c. Gift/ur 
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6. Atvinna: 

7. Búseta (Land): 

8. Áhugamál: 

9. Nýtur þú ánægju af því að stunda einhverskonar líkamsrækt? Ef já hvaða? 

Spurningar 10 – 17: Svaraðu aðeins næstu 8 spurningum ef þú telst til skilgreiningarinnar 

íþróttamaður. Ef þú skv. skilgreiningunni telst ekki til íþróttamanns þá skaltu sleppa því að 

svara restinni af spurningunum og ljúka könnuninni. 

10. Hvaða íþrótt stundar þú og fyrir hvaða félag? 

11. Hvað leggur þú að meðaltali margar klukkustundir á viku í skipulagða viðburði 

(æfingar, leiki, fundi o.s.frv…) á vegum íþróttafélags þíns? 

a. 10 – 12 klst 

b. 12 – 14 klst 

c. 14 – 16 klst 

d. 16 – 18 klst 

e. 18+ klst 

12. Hversu lengi hefur þú stundað þína íþrótt (ár)? 

13. Stundar þú aðra vinnu samhliða íþróttinni þinni? 

a. Já 

b. Nei 

14. Nýtur þú ánægju af ástundun íþróttarinnar þinnar? 

a. Já  
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Viðauki 2 - Prófið 

 

Posner verkefni  

Kynningartexti  

Skjár 1  

Í þessari tilraun er verkefni þitt að bregðast snöggt við grænum ferningi sem birtist annað 

hvort hægra eða vinstra megin við miðju. Á undan ferningnum birtist ör á miðjum skjánum, 

sem bendir í flestum tilvikum þangað sem ferningurinn mun birtast. Örin aðstoðar þig í því að 

færa athyglina í átt að græna ferningnum. Dæmi um þetta er sýnt, hér fyrir neðan.  

Skjár 2  

Við lausn verkefnisins er mikilvægt að vera fljótur að svara. Þegar græni ferningurinn birtist 

til vinstri, ýtirðu á F-takkann. Þegar hann birtist til hægri, ýtirðu á J-takkann. Þegar 

ferningurinn er rauður, bíðurðu bara í augnablik (2 sekúndur) og svo hefst næsta umferð 

sjálfkrafa. Ertu tilbúin(n)? Vertu með vísifingur vinstri handar á F-takkanum og vísifingur 

hægri handar á J-takkanum. Ýttu á SPACE til að halda áfram.  

Umferð tilraunar:  

• Áhorfsdepill birtist í 700 ms  

• Svört þríhyrningslaga ör birtist í 200 ms. 

- Örin bendir í 80% tilvika í þá átt sem markáreitið (grænn ferningur) mun birtast.  

• Markáreitið, grænn ferningur, birtist þangað til ýtt er á svartakka, eða í að hámarki 2000 ms. 

Ef ekki er ýtt á takka innan 2 sekúndna, hverfur áreitið af skjánum og umferðir er merkt ógild.  

 

Posner verkefnið hefst á 18 æfingaumferðum, þar af fjórum no-go umferðum. 

Millileiðbeiningar  

Æfingaumferðum er lokið. Vertu tilbúin með vísifingur beggja handa á F og J tökkunum. Ýttu 

á SPACE (bilstöng) til að halda áfram.   

Næst er farið í 136 tilraunaumferðir, þar af 120 hefðbundna Posner umferðir (go-umferðir) og 

16 no-go umferðir. Af hefðbundnu umferðunum voru 96 umferðir gildar, þar sem vísbendi 

gaf réttar upplýsingar um staðsetningu áreitis, en 24 ógildar, þar sem vísbendi benti í 

gagnstæða átt.   

Frumbreyta í Posner verkefni er gildi vísbendis [gilt, ógilt] og fylgibreytan svartími réttra 

svara (röng svör síuð frá). 
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Go no-go hluti   

Í no-go umferðum (4 æfingaumferðir og 16 tilraunaumferðir) áttu þátttakendur að halda aftur 

af svari (sleppa því að ýta á takka). No-go umferðir voru táknaðar þannig að markáreitið var 

litað rautt, en var að öðru leyti eins og græna markáreitið.  

Mælibreytan í þessu verkefni var hlutfall svara (sem eru þá villur, svarað þegar á ekki að 

svara). Hér er engin sérstök frumbreyta, nema þá hópur í tilvikum þar sem er 

 

Kennslaminnisverkefni   

Leiðbeiningartexti 1:   

Í þessu verkefni mun birtast orðalisti. Listinn birtist eitt orð í einu, í tvær sekúndur hvert. 

Verkefni þitt er að leggja listann á minnið. Á meðan listinn er að birtast í fyrsta sinn, þarftu 

ekki að gera neitt annað en að leggja orðin á minnið. Að þessu loknu verður stutt bið (30 

sekúndur), þar sem þú ert beðin(n) að vera tilbúin(n) fyrir minnisverkefnið. Nú birtast aftur 

orð, eitt í einu, og verkefni þitt er að segja hvort orðin hafi birst áður, eða ekki. Ef orð hefur 

birst áður, ýtirðu á J-takkann (já). Ef orðið hefur ekki birst áður, ýtirðu á N-takkann (nei). 

Ertu tilbúinn að leggja orðalistann á minnið? Ýttu á SPACE til að halda áfram. 

Leiðbeiningartextinn birtist í að lágmarki fjórar sekúndur, en var annars alltaf á skjánum 

þangað til ýtt var á SPACE. 

Minnisskráning  

Þátttakendum var birtur 20 orða listi. Öll orðin voru vel þekkt nafnorð, tíu eins atkvæðisorð 

og tíu tveggja atkvæða orð.  

Minnislistinn var: bíll, stóll, kvörn, þak, mál, dós, bók, blóm, vél, borð, gluggi, epli, runni, 

tölva, sími, penni, kassi, lykill, taska, veggur.  

Hvert orð birtist í eina sekúndu, með 500 ms millibili. Þátttakendur þurftu aðeins að horfa á 

orðin og leggja á minnið, en svöruðu þeim ekki að neinu leyti. Orðin birtust í 

handahófskenndri röð en öllum þátttakendum voru birt sömu orðin.  

Næst tók við 30 sekúndna töf á minnisverkefninu. Þessi töf var til að koma í veg fyrir 

nándarhrif (recency effect), sem er talið stafa af upprifjun úr vinnsluminni, á meðan upprifjun 

í kennslaverkefninu er að öðru leyti úr langtímaminni (þó þetta sé vissuleg nýlegasta gerð 

langtímaminnis. . . ).  
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Fyrstu 25 sekúndurnar af töfinni var eftirfarandi leiðbeingatexti á skjánum:  

Nú er smá bið í að minnisverkefnið hefjist (30 sekúndur). Þegar orð birtist ýtirðu á J-takkann 

ef orðið birtist í minnislitanum, en N-takkann ef það birtist ekki í listanum. J = Já, var á 

listanum. N = Nei, var ekki á listanum. 

Síðustu 5 sekúndurnar var þessi texti á skjánum:  

Nú fer fyrsta orðið að birtast. Vertu viðbúin(n). J = Já, var á listanum. N = Nei, var ekki á 

listanum.  

Eftir þessar 30 sekúndur birtist fyrsta orðið í kennslalistanum. Orðin á kennslalistanum birtust 

þangað til þátttakandi hafði svarað, með Já eða Nei. Kennslalistinn var 20 orð, eins og 

minnislistinn, og geymdi aðeins vel þekkta nafnorð, 10 einsatkvæðis og 10 tveggja atkvæða 

orð. Tíu orðanna á kennslalistanum höfðu birst áður en 10 ekki. Orðin birtust í 

handahófskenndri röð, en öllum þátttakendum voru birt sömu orð.  

Kennslalisti: mynd, hólf, hjól, skór, lak, hirsla, rofi, snúra, pensill, fiskur, dós, bók, blóm, vél, 

borð, gluggi, epli, runni, tölva, sími. 

 

Simon-verkefni  

Leiðbeiningatexti:  

Velkomin(n) í tilraunina. Verkefni þitt er að bregðast við örvum sem birtast á skjánum. Ef ör 

bendir til vinstri () ýtirðu á J-takkann. Örvarnar geta birst bæði til hægri eða vinstri á 

skjánum, en þetta skiptir ekki máli fyrir verkefni þitt. Þú þarft aðeins að bregðast við því hvert 

örin bendir. Þú átt að reyna að bregðast sem hraðast við örvunum, en þó án þess að gera 

mikið af villum. Þegar þú gerir villu, birtast skilaboðin “rangt” á skjánum. Vertu viðbúin(n) 

með vísifingur beggja handa á F og J tökkunum. Ýttu á SPACE til að byrja stutta æfingalotu. 

Millileiðbeiningar:  

Nú ertu búin að fá að kynnast verkefninu og tilraunin getur hafist. Tilraunin er samtals 60 

umferðir og ætti aðeins að taka nokkrar mínútur. Þú leysir hana alveg eins og 

æfingaumferðirnar. Mundu að reyna að vera fljót(ur), án þess að gera mikið af villum. Vertu 

viðbúin(n) með vísifingur á F og J tökkunum og ýttu á SPACE til að hefja tilraunina. 

Umferð í Simon-verkefni:  

• Áhorfsdepill birtist í 700 ms  

• Ör birtist hægra eða vinstra megin við áhorfsdepilinn  

- Örin bendir til hægri eða vinstri  
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• Þátttakandinn á eingöngu að bregðast við því hvert örin bendir, en engu skiptir hvort hún 

birtist hægra eða vinstra megin á skjánum.  

• Umferð telst í samræmi þegar ör birtist hægra megin og bendir til hægri, eða ör birtist 

vinstra megin og bendir til vinstri. Annars er umferðir í ósamræmi  

• Helmingur umferða er í samræmi, en hinn helmingurinn í ósamræmi  

Þátttakendur luku 12 æfingaumferðum og 60 tilraunaumferðum.  

Frumbreytan er samræmi (gildi: samræmi, ósamræmi). Fylgibreytan er svartími réttra svara. 

 

Hugarsnúningsverkefni  

Leiðbeiningar:  

Skjár 1  

Velkomin(n) í hugarsnúningsverkefnið. Þú munt sjá tvo bókstafi (F) á skjánum sem hefur 

verið snúið. Verkefni þitt er að segja til um hvort bókstafirnir séu eins, ef þeir væru báðir 

uppréttir, eða hvort þeir séu spegilmynd hvors annars. Þegar bókstafirnir eru spegilmynd 

hvors annars, ýtirðu á F-takkann. Þegar þeir eru eins, ýtirðu á J-takkann. 

Skjár 2 (með myndrænum dæmum)  

Hér er bókstafurinn til hægri spegilmynd þess til vinstri. Þeir myndu ekki vera eins, jafnvel þó 

þeim væri snúið þannig að báði væru uppréttir. Þegar bókstafirnir eru ekki eins, heldur 

spegilmynd hvors annars, á að ýta á F-takkann. Þegar bókstafirnir eru eins, ýtirðu á J-

takkann. Reyndu að svara eins rétt og þú getur. Reyndu líka að vera fljót(ur), án þess þó að 

þú gerir mikið af villum. Ýttu á J-takkann til að halda áfram. Ýttu á F-takkann til að halda 

áfram. 

Skjár 3  

Hafðu vísifingur beggja handa á F og J tökkunum. Ertu tilbúin(n)? Ýttu á SPACE (bilstöng) 

til að halda áfram. 

Verkefnið hófst á 12 æfingaumferðum og svo voru 72 tilraunaumferðir. 

Áreitin voru feitletruð svört F sem birtust hægra og vinstra megin við miðjan skjá. Vinstra 

áreitið var alltaf upprétt, en var annað hvort speglað eða óspeglað. Hægra áreitð gat verið 

speglað eða óspeglað og verið snúið 0, +/- 45° eða +/- 135°. Við úrvinnslu var snúnu 

áreitunum slegið saman þannig að aðeins var notast við algidlið af 45 og 135, en ekki greint 

eftir því hvort snúningur var jákvæður eða neikvæður.  

Frumbreyta var snúningur áreitis, en fylgibreytan svartími.  
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Hallatalan mr.slope var reiknuð þannig línuleg aðhvarfsgreining var gerð á y = a + bx, þar 

sem y er svartími, a er skurðpunktur við x-ás, b er hallatala og x er snúningur áreitisins 

svartími = skurðpunktur + hallatala ∗ snúningur. Þannig táknar hallatalan þann tíma sem tekur 

að snúa áreiti eina gráðu (í sekúndum).  

Umferð í hugarsnúningsverkefni var svona:  

1. Áreiti birtist, tvö F beggja vegna miðju, þangað til svar barst á lyklaborði.  

2. Þegar svarið var rétt, birtist grænn texti “Rétt” á skjánum, en þegar svarið var rangt var 

textinn “Rangt” rauður.  

3. Þegar viðgjöfin hafði birst í hálfa sekúndu (500 ms) var skjárinn auður í hálfa sekúndu til 

viðbótar. Þá birtist næsta áreiti á skjánum, eins og í lið 1. 

  

Að loknum þessum verkefnum var þátttakendum þakkað fyrir og tilraun lokið. 

 

 

 

 

 


