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Útdráttur 

Athygli í hversdagslegu lífi er nauðsynleg til að vinna úr öllu því áreiti sem birtist okkur í 

umhverfinu. Sjónræn athygli hjálpar okkur að velja úr þeim upplýsingum sem okkur þykir 

skipta mestu máli. Í mismunandi aðstæðum er mikilvægt að beita athyglinni á skilvirkan hátt. 

Hugrænir brestir er hugtak sem notað hefur verið til að vísa í minniháttar mistök sem eiga sér 

stað í daglegu lífi. Til þess að rannsaka hugræna bresti hafa verið lögð fyrir ýmis athyglispróf 

og sjálfsmatslistar til að meta mistök einstaklinga. Sjálfsmatslistinn CFQ hefur verið ein mest 

notaða mælitæki hugrænna bresta. Listinn inniheldur 25 spurningar sem voru byggðar á 

smávægilegum mistökum sem flestir hafa upplifað.  

Í þessari rannsókn voru þrjú athyglisverkefni lögð fyrir þátttakendur ásamt CFQ 

sjálfsmatslistanum, til að mæla athygli í daglegu lífi. Makar þátttakendanna voru einnig 

beðnir um að svara matslista sem átti segja til um sýnilega bresti annarra. 

Verkefnin voru Go/No go, Attention Network Task (ANT) og sjónleit. Megin 

rannsóknarspurningin var að sjá hvort að fylgni væri á milli frammistöðu þátttakenda í 

athyglisverkefnunum og heildarskors sjálfsmatslistans CFQ, og var lögð megin áhersla á 

undirþáttinn athyglisrof. 

Þátttakendur voru 93 talsins og tóku tilraunina á eigin tölvur. Þáttagreining var 

framkvæmd á spurningalistanum CFQ og notast var við þriggja þátta líkan. Heilt yfir sýndu 

niðurstöður ekki marktæka fylgni á milli athyglisverkefnanna og CFQ. Niðurstöður bentu 

hins vegar til þess að aldur þátttakenda virðist hafa áhrif á frammistöðu í 

athyglisverkefnunum og heildarskor CFQ listans, þar sem eldri aldurshópurinn greindi frá 

færri hugrænum brestum en þeir yngri. 
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Abstract 

Attention in everyday life is necessary to process all the information that appears to us in our 

environment. Visual attention helps us choose the information that is most relevant to us each 

time. Every situation is different, so it is important to be able to apply our attention in the 

most efficient way. Cognitive failures is a concept that describes minor mistakes or lapses in 

attention in everyday life. These failures have been studied by using attention tasks or self-

assessment lists. The Cognitive failures questionnaire (CFQ) has been one of the most 

utilized questionnaires for evaluating cognitive failures. The questionnaire contains 25 

questions that were developed and constructed on minor mistakes that most people have 

experienced. 

In this study, three attention tasks were posed before subjects along with the CFQ 

questionnaire, to measure attention in everyday life. The subject’s spouses were also asked to 

answer a questionnaire to evaluate apparent lapses of attention in others. The tasks were 

based on Go/No go, Attention Network Task (ANT) and visual search. The aim of this study 

was to explore the correlation between subject’s performance in attention tasks with their 

overall CFQ score, where the main focus was set on the distractibility subcategory. 

Subjects were 93 in total and performed the tasks on their personal computers. Factor 

analysis was performed on the CFQ questionnaire based on three-way factorial design. 

Overall, the results did not show significant correlation between the attention tasks and the 

CFQ score. However, the results suggest that the age of subjects correlates with performance 

in attention task and overall score of the CFQ questionnaire, where the older age group 

reported fewer cognitive failures than the younger age group. 
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Má ég trufla? 

„Allir vita hvað athygli er“ fullyrti William James (1890) en hugtakið athygli hefur haft mikil 

áhrif á rannsóknir á vitsmunum og skynjun. Einnig hefur hugtakið orðið að yfirheiti fyrir 

úrvinnslu heilans á upplýsingum úr umhverfinu (Chun o.fl, 2011). Í daglegu lífi beitum við 

athyglinni í umhverfi okkar, til dæmis við að leita af kaffibollanum, leitast eftir bílum í 

umferðinni, þegar við göngum yfir gatnamót eða reyna finna vin í fjölmenni. Af því að við 

framkvæmum sjónleit svo oft á dag þá erum við yfirleitt mjög góð í því að þekkja sömu 

hlutina og umhverfið okkar. Við veljum að halda athygli okkar á hlutum og umhverfi sem 

hefur einhvern tilgang fyrir okkur, því yfirleitt erum við ekki að horfa út í bláinn (Peelen og 

Kastner, 2014). Athygli í hversdagslegu lífi er nauðsynleg því í umhverfinu er hafsjór af 

upplýsingum sem við náum ekki að vinna úr. Minni getur geymt mikið af upplýsingum, en 

ómögulegt er að geta endurkallað og unnið úr öllum þeim áreitum sem birtast okkur í 

umhverfinu (Chun o.fl., 2011).  

 Sjónræn athygli (visual attention) hjálpar einstaklingum að velja úr upplýsingum sem 

þeim finnst skipta mestu máli. Þegar við keyrum til dæmis bíl í umferðinni þá skiptir miklu 

máli að veita umhverfinu athygli og taka eftir umferðarskiltum, umferðarljósunum og öðrum 

bílum. Til að takast á við mögulega ofhleðslu upplýsinga þá hefur heilinn mismunandi 

ómeðvituð viðbrögð til að verjast slíku áreiti. Þessi viðbrögð eru tvennskonar og gegna 

mikilvægum tilgangi annars vegar til að velja viðeigandi upplýsingar og þá hunsa þær 

upplýsingar sem skipta minna máli. Með öðrum orðum þú ert aðeins meðvitaður um áreitið 

sem þú veitir athygli. Hins vegar þá getur eftirtekt styrkst og mótast við mismunandi 

aðstæður og einnig getur hún mótast eftir markmiðum einstaklingsins (Chun og Wolfe, 

2001). Í mismunandi aðstæðum er mikilvægt að beita athyglinni á skilvirkan hátt, til dæmis 

þegar við erum halda uppi samræðum, leita að ákveðinni bók á bókasafni og læra reglur í 

nýju spili. Þegar við erum að einbeita okkur á þennan skilvirka hátt þá er það útaf einhverju 

markmiði eða einhverju mikilvægu. Þetta kallast sjónrænt athyglisval (selective attention). 

Því er lýst sem hæfni til að flokka hvað eru mikilvægar upplýsingar og þá fleygja þeim sem 

skipta minna máli (Plebanek og Sloutsky, 2019). 

 Samkvæmt Mack og Rock (1998) þá hafa flest allir upplifað það að hafa beint 

athyglinni að hlutum en ekki geta meðtekið hvað hafi verið að gerast. Þó að augun séu opin 

og fyrir framan okkur eru margir hlutir, en samt sem áður erum við lítið sem ekkert að skynja 

hvað við erum að horfa á. Þessi augnablik þar sem við erum ekki að meðtaka hlutina eiga sér 

yfirleitt stað þegar við erum í djúpri hugsun. Þetta fyrirbæri kallast athyglisblinda 
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(inattentional blindness). Rannsóknir á athyglisblindu sýna að breytileiki í skynjun fari eftir 

því hvar athyglis punkturinn sé, til dæmis þegar einstaklingur er að veita einhverjum atburði 

athygli þá er mjög ólíklegt að þeir taki eftir óvæntum atburðum (Simons og Chabris, 1999).  

Hugrænir brestir 

Allir þekkja að gera minniháttar mistök eða villur í daglegu lífi, eins og að gleyma hvar 

maður lagði frá sér lyklana eða hvort maður hafi slökkt ljósin heima hjá sér (Berggren o.fl., 

2011). Hugrænir brestir (cognitive failures) var hugtak sem Broadbent o.fl (1982) notuðu til 

að vísa í minniháttar mistök sem trufla lausn hversdagslegra verkefna sem venjulega gengur 

vel að leysa (Carrigan og Barkus, 2016; Martin 1983). Hugrænir brestir eru líklegir til gerast 

þegar okkur leiðist, erum með áhyggjur eða dreifum athygli okkar á fleiri en einn hlut 

samtímis (Robertson o.fl., 1997). Rannsóknir á hugrænum brestum hafa vakið áhuga 

rannsakenda, að því leiti að rannsaka tengslin á milli frammistöðu í rannsóknum í 

tilraunaumhverfi og hugrænna bresta í hversdagslegu lífi. Helstu ástæður fyrir áhuganum á 

þessum rannsóknum var meðal annars vegna afleiðinga hugrænna bresta, sérstaklega þegar 

þeir hafa alvarlegar afleiðingar. Vakti það áhuga þeirra að skoða þegar afleiðingarnar hafa 

ekki marktæk áhrif, en geta sagt til um hvernig áhrif brestirnir geta haft á andlega líðan 

einstaklinga (Martin, 1983). Rannsókn Broadbent o.fl. (1982) sýndi að einstaklingar sem 

greina frá mörgum hugrænum brestum séu móttækilegri fyrir áhrifum streitu í aðstæðum þar 

sem álag er mikið. Einnig hefur það vakið áhuga að rannsaka hvernig hugrænir brestir geta 

gefið innsýn í skipulag hugarstarfseminnar (Martin, 1983). 

Hugrænum brestum er hægt að skipta upp í þrjá megin flokka samkvæmt Norman, 

(1981), eru þeir mistök í myndun áforma, röng virkjun skema og mistök í að hrinda verkum í 

framkvæmd. Virkjun skema getur verið röng á tvo vegu: Skema getur verið virkjuð óviljandi, 

og þar af leiðandi kallað fram truflandi aðgerð sem ekki var búist við, eða skema getur misst 

af virkjun sinni áður en hegðun er framkvæmd. Þar má taka sem dæmi að standa upp og fara 

úr einu herbergi yfir í annað, en þegar þangað er komið man einstaklingurinn ekki hvert 

erindið var (Norman, 1981). Til þess að mæla hugræna bresti er meðal annars notast við 

sjálfsmatslistann CFQ (cognitive failures questionnaire) sem var þróaður af Broadbent o.fl 

(1982).  
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Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) 

CFQ sjálfsmatslistinn inniheldur 25 spurningar sem horfa til mistaka á sviðum skynjunar, 

minnis og hreyfivirkni eða athafna. Spurningalistinn var settur saman út frá mistökum sem 

Broadbent o.fl, (1982) höfðu sjálf upplifað og gáfu sér að meirihluti einstaklinga hefðu einnig 

upplifað að minnsta kosti einu sinni. Samkvæmt Broadbent o.fl., (1982) er listinn einn þáttur, 

almennir hugrænir brestir. Sumir rannsakendur hafa kosið að hafa tveggja þátta líkan en aðrir 

notast við sjö þætti sem hefur ekki talist ákjósanlegt vegna hversu fáar spurningar eru í 

listanum (Rast o.fl., 2009).  

Rast o.fl., (2009) gáfu sér þrjá þætti, gleymsku (forgetfulness), athyglisrof 

(distractibility), og villandi hugræn virkjun (false triggering). Gleymska á við þegar ákveðnar 

aðstæður, nöfn, áform, orð eða hlutir sem við áætlum eða þekkjum gleymast. Spurningar sem 

raðast niður á þennan þátt eru til dæmis: „Átt þú það til að gleyma því að taka eftir nöfnum 

fólks sem þú ert að hitta í fyrsta sinn?“ og „Átt þú það til að gleyma hvað þú ætlaðir að kaupa 

þegar þú kemur í búðina?“. Athyglisrof á við þegar einstaklingur er annars hugar eða athygli 

raskast auðveldlega í samskiptum við annað fólk eða öðrum félagslegum aðstæðum. 

Spurningar sem raðast niður á þennan þátt eru til dæmis; „Dreymir þig dagdrauma þegar þú 

ættir að vera að hlusta á eitthvað?“ og „Átt þú það til að missa stjórn á skapinu og sjá eftir 

því?“. Villandi hugræn virkjun þátturinn á við þegar truflun á sér stað við vinnslu á 

hugrænum og atferlislegum aðgerðum. Spurningar sem raðast niður á þann þátt eru til dæmis: 

„Átt þú það til að taka ekki eftir umferðarskiltum?“ og „Áttu til að missa hluti?“ (Rast o.fl., 

2009).   

 Einstaklingar með hátt heildarskor í CFQ greina frá fleiri brestum í athöfnum, skynjun 

og minni. Þeir gleyma frekar nöfnum eða missa sjónar á tilgangi verkefnis á meðan 

framkvæmd stendur, mun oftar en þeir með lægra heildarskor (Bridger o.fl., 2013). Rannsókn 

Bridger o.fl. (2013) sýndi marktækan kynjamun á meðal heildarskori. Þar sem konur voru að 

meðaltali fjórum stigum hærri en karlmenn. Þá hafa fyrri rannsóknir leitt í ljós 

þverstæðukennda neikvæða fylgni (paradoxical negative correlation) milli hækkandi aldurs 

og CFQ. Þetta gefur til kynna að eldri einstaklingar greina frá færri mistökum í svörum sínum 

en yngri einstaklingar (de Winter o.fl., 2015). 

Endurprófunaráreiðanleiki (test-rest reliability) CFQ á sömu einstaklingum hefur 

mælst frá r = 0.49 til 0.84, allt frá sex vikum upp til tveggja ára tímabils (Rast o.fl, 2009; 

Bridger o.fl., 2013). Veruleg fylgni fannst einnig á milli svara einstaklinga á sjálfsmatslistum 

og svörum maka þeirra (Boomsma, 1998; Broadbent o.fl., 1982). 
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Forster og Lavie (2007) rannsökuðu áhrif skynhleðslu til að álykta um hversu líklegt 

þátttakendur yrðu fyrir truflunum í hversdagslegu lífi, lögðu þær einnig CFQ 

sjálfsmatslistann fyrir þátttakendur. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þeir sem greindu frá 

fleiri hugrænum brestum í CFQ urðu fyrir meiri truflun skynhleðsluverkefninu. Ef truflari var 

til staðar hafði hann meiri áhrif á svartíma þeirra þátttakenda sem voru með hærra heildarskor 

í CFQ. Lélegt sjónrænt athyglisval virðist hafa neikvæð áhrif á hversdagslegt líf, þar sem er 

meiri hætta á kærulausum mistökum og óhöppum, og einnig á slökum námsárangri (Forster 

og Lavie, 2007). 

Athyglisrannsóknir 

Flest allir vita hvað það þýðir að veita einstaklingum eða hlutum athygli en þó hefur oft 

reynst erfitt að skilgreina fyllilega hvað hugtakið athygli þýðir (Rosenberg o.fl., 2017). 

Rannsóknir á athygli og hugrænum brestum fara mest fram í tilraunaumhverfi, þar sem lögð 

er fyrir mismunandi verkefni í tölvum. Margs konar verkefni hafa verið lögð fyrir 

einstaklinga á síðustu áratugum til að rannsaka athygli og tengsl hennar við hversdagslegt líf. 

Í þessari rannsókn var lagt upp með að notast við þrenns konar verkefni, Go/No go, Attention 

network Task og sjónleit.  

Go/no go 

Go/no go verkefni hafa verið notuð til að mæla svartíma og rétt viðbrögð einstaklinga til að 

leggja mat á stýrifærni (executive function). Upphaflega var verkefnið sett upp þannig að 

áreiti sé birt og stendur valið á milli svarmöguleikanna já og nei, á lyklaborðinu. Önnur 

útgáfa á verkefninu, sem hefur ekki verið eins vinsæl, er uppsett þannig að þátttakendur eiga 

að svara markáreitinu en þurfa að halda aftur svari þegar truflari er birtur (Gomez o.fl., 2007; 

Lee o.fl., 2019). Þegar verkefnin eru borin saman hafa niðurstöður sýnt að meðalsvartími 

hefur reynst styttri og hlutfall réttra svara hærra í þeim verkefnum sem þátttakendum er ætlað 

að halda aftur af svari (Gomez o.fl., 2007). 

Ýmsar kenningar um stýrifærni hafa verið lagðar fram (Posner og Dehaene, 1994). 

Stýrifærni má rekja til hugstýrða skynúrvinnslu (top-down processes) sem er nauðsynlegt við 

einbeitingu og til að veita hlutum athygli (Diamond, 2013). Kerfið hefur meðal annars stjórn 

á upplýsingaúrvinnslu og svartíma í aðstæðum þar sem venjubundnar aðferðir eru ekki 

tiltækar eða ófullnægjandi til að leysa verkefnið (Posner og Dehaene, 1994). Hömlun á svari í 

athyglisverkefnum krefst stýrifærni, og hafa Go/no-go verkefni reynst áhrifarík mæling á 

hömlun (Kaiser o.fl., 2003).  
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 Harty o.fl., (2013) gerðu rannsókn þar sem þátttakendur tóku athyglisverkefnið 

Go/no-go error awereness task (EAT) og svöruðu sjálfsmatslistum, meðal annars CFQ. 

Go/no-go EAT verkefnið er sett upp á þann hátt að þátttakendum birtist heiti á litum, þegar 

litur orðanna var í samræmi við heitin á átti að bregðast við. Hins vegar ef birtist sama heiti 

og liturinn í samræmi tvisvar í röð, eða liturinn var í misræmi við heitið átti að halda aftur af 

svari (Hester o.fl., 2005). Niðurstöður rannsóknar Harty o.fl. (2013) sýndu að lítil munur var 

á hópunum í nákvæmni svara og að halda athygli við verkefnið. Hins vegar þurftu eldri 

einstaklingarnir töluvert lengri birtingartíma áreitanna og því var svartími þeirra við go 

umferðum mun lengri. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að yngri þátttakendur 

vanmátu hæfileika sína við athyglisstjórn og virkni minnis. Eldri þátttakendur hins vegar 

ofmátu hæfileika sína og sýndu niðurstöður CFQ að þau greindu frá mun færri hugrænum 

brestum við hversdagslegt líf. 

Attention Network Task (ANT)  

Attention Network Test (ANT) er athyglispróf sem var hannað í þeim tilgangi að mæla 

viðbrögð (alerting), áttun (orienting) og athyglisstjórnun (executive attention; Posner og 

Petersen, 1990). Viðbragð er þegar einstaklingur þarf að viðhalda athygli til að bregðast við 

áreitunum í umhverfi sínu. Áttun á við þegar við erum að beita eftirtekt frá einu áreiti yfir á 

annað og velja upplýsingarnar sem við teljum vera mikilvægar. Þegar samkeppni á sér stað á 

milli hugsana, tilfinninga eða viðbragða þá notumst við við athyglisstjórnun til að leysa úr 

þeim misvísandi upplýsingum (Fan o.fl., 2002; McDonough o.fl., 2019).  

Í dæmigerðri uppbyggingu ANT verkefnis, þá þurfa þátttakendur að horfa á tölvuskjá, 

og segja til um stefnu örvar, markáreitinu, sem birtist á skjánum. Eins og má sjá á mynd 4 

inniheldur hver umferð fjögur áreiti, truflara, sem birtast með markáreitinu (Fan o.fl., 2002). 

Ýmist er birt hlutlaust áreiti sem deila ekki eiginleikum með markáreitinu, eða örvar sem eru 

í samræmi (congruent) við markáreiti, sem snúa í sömu átt og annars vegar í misræmi 

(incongruent), í öfuga átt við stefnu markáreitis. Í byrjun hverrar umferðar er birtist vísbendi 

(cue), sem getur sagt til um líklega staðsetningu áreitanna. Oftast er notast við vísbendi sem 

birtast annað hvort fyrir ofan eða neðan áhorfspunkt, vísbendi getur einnig birtist á báðum 

stöðum samtímis eða ekki birst (McDonough o.fl., 2019).  

 Samkvæmt McDonough o.fl., (2019) eru viðbrögð og áttun metin með mismuni 

meðalsvartíma vísbendi, eftir því hvort birt sé gilt eða ógilt vísbendi. Ef mismunurinn á milli 

meðalsvartímana er mikill, má ætla til að þátttakendurnir séu betur í stakk búnir til að nýta sér 

staðsetningu vísbendi. Athyglisstjórnun er metin á þann veg að meðalsvartími þess sem það 
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tekur þátttakendur að vinna úr misvísandi skynupplýsingum vegna truflara sem geta truflað 

svartímann og athygli. Til þess að mæla athyglisstjórnun er mældur mismunur meðalsvartími 

þeirra aðstæðna sem kallast samræmi og misræmi. Ef niðurstöður benda til lítils munar á 

meðalsvartímum þá bendir það til þess að fólk búi yfir betri athyglisstjórn, og verði því fyrir 

minni truflun á misvísandi upplýsingum (McDonough o.fl., 2019). 

 Margar rannsóknir hafa notað mismunandi útgáfur af athyglisprófi ANT til að 

rannsaka hugræna eiginleika (cognitive characteristics) í tengslum við ADHD. Steinunn 

Adólfsdóttir, Sorensen og Lundervold (2008) gerðu rannsókn, þar sem þau lögðu fram 

athyglisprófið ANT til að skoða frammistöðu barna sem voru greind með ADHD. Í 

rannsókninni voru þrír hópar bornir saman: börn greind með ADHD, börn greind með 

geðræna röskun og börn með enga greiningu. Niðurstöðurnar sýndu að það væri engin 

marktækur munur á milli viðbragða, áttun og athyglisstjórn sem ANT verkefni á að mæla. 

Hins vegar sýndu börn með ADHD greiningu að meðalsvartíminn þeirra var lengri og voru 

svör þeirra óskilvirkari. 

 Við rannsókn Johnson o.fl. (2008), var ANT notað til sjá hvort það væri munur á 

frammistöðu barna með ADHD greiningu og barna sem voru ekki með greiningu. Börnin 

voru 146 talsins og tilraunin fór fram á tilraunastofu. ADHD hópurinn var lengur að svara og 

gerði fleiri villur þegar misræmis aðstæður voru birtar eða þegar stefna truflara er öfug við 

stefnu markáreitis. Niðurstöður í heild sinni sýndu fram á að ADHD hópurinn átti erfitt með 

viðbragð og athyglisstjórnun eins og er lýst hér fyrir ofan, en þau sýndu góðan árangur í 

áttun. 

 Weaver o.fl., (2009) gerðu rannsókn í þeim tilgangi að nota ANT til spá fyrir hvort 

það gæti spáð fyrir um aksturlag. Bornar voru saman niðurstöður úr useful field of view test 

(UFOV) og ANT. UFOV er ökuhermispróf sem var gert til að spá fyrir aksturslagi, ökuhæfni 

og slysahættu samkvæmt Wood og Owsley, (2014). Niðurstöður hjá Weaver o.fl., (2009) 

sýndu að ANT prófið hafði gott samtímaréttmæti gagnvart UFOV og að þau spái janvel fyrir 

um frammistöðu í ökuhermi. Þessar niðurstöður sýna fram á að ANT er mjög gagnlegt 

verkfæri til að spá fyrir um aksturslag.  

Sjónleit 

Seinustu 20 ár hefur sjónleitarverkefni (visual search) verið megin aðferðin til að rannsaka 

sjónræna athygli. Í dæmigerðu sjónleitarverkefni þarf þátttakandinn að horfa á tölvuskjá sem 

inniheldur mismunandi áreiti. Í hverri umferð þarf þátttakandinn að leita af markáreitinu. 

Markáreiti getur verið alltaf til staðar og þá þarf að segja til um einhvern eiginleika þess, eða 
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segja til hvort það sé ekki til staðar. Svartíminn er síðan mældur með því að mæla hversu 

lengi einstaklingurinn var að finna markáreitið þegar það var bæði til staðar og ekki til staðar, 

einnig var skoðað hversu skilvirk viðbrögðin voru (Wolfie, 1998).  

 Margar rannsóknir sem notast hafa við sjónleitarverkefni hafa lagt áherslu á tvö ólík 

form í verkefninu, annars vegar þá er markáreitið og áreitin mjög ólík til dæmis að stærð, lit 

og snúningur þeirra greina þau í sundur. Svartíminn verður því styttri og þá hefur fjöldi áreita 

minni áhrif á sjónleitar tímann. Hins vegar þegar markáreitið er mjög líkt áreitunum í stærð, 

lit og formi þá verður svartíminn yfirleitt lengri og því hefur fjöldi áreita mikil áhrif á 

sjónleitar tímann (Trick og Enns, 1998).  

Flest sjónleitar verkefni eru tiltölulega einföld. Að finna á grænan depil innan um bláa 

depla væri dæmi um einfalda sjónleit. Slík leit er dæmi um þáttaleit (feature search), þar sem 

áreitin eru kölluð útstökks áreiti (pop-out) og leitin er auðveld (Wolfe, 2001; Wolfe, 1998). 

Annað dæmi um sjónleit er að leita að markáreiti sem deilir eiginleikum með truflurum, sem 

gerir leitina þar af leiðandi erfiðari. Slík leit kallast samleit (conjuction search), og þá tekur 

úrvinnsla lengri tíma og svartími verður lengri en í þáttaleit. Það sem vekur áhuga í sjónleit, 

og er mikið skoðað er hallatalan (slope) og skurðpunkturinn (intercept). Hallatalan gefur til 

kynna hversu langan tíma við þurfum til að vinna úr hverju áreiti og skurðpunkturinn gefur til 

kynna hvaða önnur ferli, til dæmis skynúrvinnsla, ákvarðanataka og svörunarval taka langan 

tíma (McSorley og Findlay, 2001; Nakayama og Silverman, 1986). 

Rannsóknartilgátur  

Megintilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka hvort vel þekktar tilraunastofumælingar á 

athygli tengdust sjálfsmati á hugrænum brestum. Til þess völdum við nokkur 

athyglisverkefni, Go/No go, ANT og sjónleit og CFQ sjálfsmatslistann. Þetta samband var 

rannsakað með því að bera saman frammistöðu þátttakendanna í athyglisverkefnunum og 

heildarskors CFQ sjálfsmatalistans. Tekið var mið af rannsókn Rast o.fl. (2009) og notast við 

þriggja þátta líkan við þáttagreiningu CFQ sjálfsmatslistans og undirþátturinn athyglisrof 

megin þátturinn sem var skoðaður. Einnig ætlum við að skoða fylgnina á milli aldurshópana 

og heildarskors CFQ og tekið verður mið af rannsókn de Winter o.fl., (2015). Þar að auki, 

ætlum við að skoða hvort kynjamunur verði á heildarskori CFQ með rannsókn Bridger o.fl. 

(2013) til viðmiðunar. Sett var fram megin rannsóknarspurning og sex tilgátur. 

  



 

 8 

Megin rannsóknarspurningin er að fylgni sé á milli frammistöðu í 

athyglisverkefnunum og heildarskors sjálfsmatslistans CFQ og með megin áherslu á 

undirþáttinn athyglisrof.  

Tilgáta 1. Svartímar í ANT verkefninu verða lengri þegar truflarar eru í misræmi við stefnu 

markáreitis, samanborið við þegar samræmi er á milli markáreitis og truflara. 

Tilgáta 2. Svartímar í ANT verkefninu verða lengri þegar vísbendi er ógilt, samanborið við 

þegar það er gilt. 

Tilgáta 3. Konur eiga eftir að skora hærra en karlar í sjálfsmatslistanum CFQ. 

Tilgáta 4. Eldri aldurshópar eigi eftir að skora lægra en yngri aldurshópar í 

sjálfsmatslistanum CFQ.  

Tilgáta 5. Svartími þátttakenda í sjónleit verður hægari þegar fleiri truflarar birtast með 

markáreiti. 

Tilgáta 6. Sjálfsmat þátttakenda (CFQ) mun sýna sterkari tengsl við frammistöðu á 

athyglisverkefnum en mat maka. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Heildarfjöldi þátttakenda sem tóku þátt í rannsókninni voru 116 talsins en aðeins 108 

einstaklingar kláruðu bæði verkefnin og spurningalistana. Eftir úrvinnslu hrágagna voru gögn 

23 einstaklinga útilokuð frá frekari úrvinnslu. Þátttakendur rannsóknarinnar voru því alls 93 

talsins, 43 karlar og 50 konur. Aldri var skipt niður í sex aldurshópa. Á mynd 1 má sjá 

aldursdreifingu þátttakenda. Gagnasöfnun fór fram á Internetinu og þátttakendur fengnir út 

frá auglýsingum sem settar voru á samfélagsmiðilinn, Facebook. 

 

Mynd 1.  

Dreifing aldurshópa  

 

Skýring: Hér má sjá dreifingu aldurshópanna 

 

Menntun þátttakenda var skipt upp í sjö flokka og áttu þátttakendur að merkja við 

hæstu menntun sem þeir höfðu lokið. Á mynd 2 sést dreifing menntunarstigs þátttakenda. 

Hjúskaparstöðu var skipt þrjá hópa en eftir úrvinnslu datt hópurinn ekkja/ekkill út. Hópur 1. 

einhleyp/ur voru 27 þátttakendur og hópur 2. í sambandi eða gift/ur voru 66 þátttakendur.  

Alls svöruðu 33 makalista CFQ, sem lagður var fyrir maka þátttakenda í 

rannsókninni. Eftir úrvinnslu gagnanna var eingöngu hægt að nota gögn frá 19 einstaklingum. 

Lengd sambands var skipt niður í þrjá hópa en eftir úrvinnslu datt hópurinn 1. 0-6 mánuði út. 

Hópur 2. 7 mánuði til 2 ár var einn þátttakandi. Hópur 3. 2 ár eða lengur voru 18 

þátttakendur.  
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Mynd 2. 

Menntunarstig 

 

Skýring: Hér má sjá dreifingu menntunarstigs hjá þátttakendunum. 

 

Þátttakendum var síðan skipt í þrjá hópa eftir aldri. Fyrsti hópurinn samanstóð af 

þátttakendum á aldrinum 18 til 25 ára. Annar hópurinn innihélt þátttakendur á aldrinum 26 til 

45 ára, síðasti hópurinn samanstóð af þátttakendum á aldrinum frá 46 til 56 ára og eldri. 

Skoðað var meðalsvartími í öllum verkefnum við aldurshópana út frá því varð þessi 

hópaskipting. 

Spurningalisti CFQ 

Mælitæki  

CFQ (cognitive failures questionnaire) er sjálfsmatslisti sem er byggður á 25 

spurningum til að meta hugræna bresti í minni, athöfnum og skynjun í daglegu lífi (Wagle 

o.fl., 1999). Spurningarnar voru settar saman út frá smávægilegum mistökum í daglegu lífi 

sem meirihluti einstaklinga hefur upplifað að minnsta kosti einu sinni, þeim átti að svara með 

því hugarfari að hafa upplifað slíkt á síðastliðnu sex mánuðum. Spurningarnar voru til dæmis 

„Átt þú það til að lesa eitthvað með hálfum hug og þurfa að lesa það upp á nýtt?“, „Átt þú 

það til að taka ekki eftir umferðarskiltum?“,  „Rekst þú utan í fólk?“. Svarmöguleikarnir voru 

á fimm punkta kvarða þar sem möguleikarnir voru: „Mjög oft”, „oft”, „stundum”, „sjaldan” 

og „aldrei”. Svarmöguleikarnir fengu gildin 0 til 4, þar sem „Mjög oft” fékk hæsta gildið og 
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því til marks um meiri hugræna bresti en „aldrei” sem fékk gildið 0, og því til marks um færri 

bresti (Broadbent o.fl., 1982 ; Rast o.fl 2009). Einnig var notast við sjálfsmatslistann ELAS 

(The Everyday Life Attention Scale) sem mælir athyglisgetu fullorðinna í níu mismunandi 

aðstæðum í hversdagslegu lífi (Groen o.fl., 2018; Fuermaier o.fl., 2019). Ekki var notast við 

sjálfsmatslistann ELAS í okkar rannsókn og voru því þau gögn tekin út.  

 CFQ - others, er spurningalisti ætlaður einstaklingum sem þekkja náið til þátttakenda. 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var ákveðið að óska eingöngu eftir svörum frá mökum 

þátttakenda. Spurningalistanum var ætlað að mæla hugræna bresti sem eru sýnilegir öðrum 

(Broadbent o.fl., 1982). Listinn var byggður á átta spurningum og var helmingur þeirra 

neikvætt orðaður. Spurningunum átti að svara með því hugarfari að maki hafi átt í 

vandræðum með eftirfarandi síðastliðnu sex mánuði, spurningarnar voru til dæmis. „Annars 

hugar, að gera mistök við það sem hann er að gera því að hugurinn leitar annað?” og 

„Klaufalegur, til dæmis, á hann það til að missa hluti eða rekast utan í fólk?”. 

Svarmöguleikarnir voru á fimm punkta likert kvarða, möguleikarnir voru: „Mjög oft”, „oft”, 

„stundum”, „sjaldan” og „aldrei” og tóku sömu gildi og spurningarnar sem lýst var hér að 

ofan. Þegar spurningarnar voru neikvætt orðaðar, tók „aldrei” hæsta gildi, 4, og því til marks 

um fleiri hugræna bresti en „mjög oft” tók gildið 0 (Broadbent o.fl., 1982). 

Microsoft Forms var notað til að leggja fram sjálfsmatslistana. Við greiningu og 

úrvinnslu gagnanna var stuðst við forritin IBM SPSS Statistics v27 og Microsoft Excel.  

Hegðunarmælingar  

Mælitæki 

Psychopy v2020.2 var notað til að setja upp tilraunirnar. Einkatölvur þátttakenda voru 

notaðar til að keyra rannsóknina í gegnum Pavlovia.org. Við greiningu og úrvinnslu 

gagnanna var stuðst við forritin RStudio, IBM SPSS Statistics v27 og Microsoft Excel.  

Verkefni 1. Go/No Go  

Áreiti   

Í tilraun 1 birtust litaðir kringlóttir deplar á miðjum tölvuskjánum í 500 ms, þeir voru 

annaðhvort rauðir, bláir eða grænir að lit. Stærð deplanna er mæld í hlutfalli af hæð 

tölvuskjásins og er því þvermál hans 15% af hæð skjásins, allir voru birtir í fullu birtustigi. 

Markáreitin voru ýmist blár eða grænn depill.  
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Öll áreitin voru birt á gráum bakgrunni. Á milli hverrar umferðar var birtur 

áhorfspunktur, svartur kross í leturstærð 5% af skjáhæð. Hann birtist fyrir miðju skjásins í 

fullu birtustigi og birtingartíminn var 250 ms. 

 

 

Mynd 3. 

Go/No Go 

 

 

Skýring: Hér má sjá dæmi um umferð í Go/No go verkefninu. Fyrst birtist áhorfspunkturinn, síðan er birtur 

auður skjár á undan markáreitinu þar sem ýta þarf á bilslá. 

Tilraunasnið  

Frumbreytan eru litir áreitanna, það er að segja go eða no umferðir.  

Fylgibreyturnar eru meðalsvartími réttra svara mælt í millisekúndum, hlutfall rangra svara og 

skilvirkni (inverse efficiency) þátttakenda. Skilvirknistuðull hvers þátttakanda var reiknaður 

út frá meðalsvartíma og hlutfalli réttra svara.  

Framkvæmd  

Í upphafi voru gefnar upplýsingar um framkvæmd tilraunarinnar þegar hún var opnuð. Fyrst 

birtist áhorfspunktur í 250 ms á miðjum skjánum ásamt því að auður skjár var birtur í 250 ms, 

áður en áreitið birtist. Áreitið var annað hvort blár, grænn eða rauður kringlóttur depill, sem 

birtist að hámarki í 500 ms eða þar til svar var gefið. Þegar markáreitið, blár eða grænn depill 

birtist áttu þátttakendur að ýta á bilslána. Ef rauður depill birtist átti ekkert að gera heldur 

einfaldlega bíða eftir næsta áreiti. Ef þátttakendur svöruðu ekki áreitinu birtist aftur auður 

skjár í 700 ms og ef ekkert svar barst innan 1200 ms var umferðin skráð án svars. Fyrstu 15 

umferðirnar voru æfingaumferðir þar sem verkefnið var kynnt fyrir þátttakendum og þeir 
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fengu viðeigandi viðgjöf, rétt eða rangt, eftir hverja umferð. Tilraunaumferðir voru alls 100 

talsins, án viðgjafar.  

Verkefni 2. Attention Network Task 

Áreiti  

Í tilraun 2 birtust á skjánum fimm áreiti, örvar eða ferningar, öll svört að lit. Markáreitið var 

ör staðsett fyrir miðju áreitanna, sem benti ýmist til hægri eða vinstri. Stærð áreitanna var 

1,4% hlutfall af hæð skjásins og voru þau birt í fullu birtustigi. Mögulegar aðstæður fyrir 

uppröðun áreita voru alls tólf talsins. Þegar samræmi áreita átti sér stað sneru truflararnir 

fjórir í sömu átt og markáreitið (miðjuáreitið), markáreitið gat snúið í misræmi við truflarana, 

einnig gat áreitið verið hlutlaust (neutral), eins og sést á mynd 4. Staðsetning var valin af 

handahófi fyrir hverja umferð og áreitið birtist annað hvort fyrir ofan eða neðan áhorfspunkt 

sem var staðsettur fyrir á skjánum. 

Áreitin voru birt á gráum bakgrunni. Áhorfspunktur, svartur kross, var birtur á milli 

umferða. Einnig var vísbendi birt sem var svartur ferningur. Áhorfspunkturinn var 1,4% af 

hæð skjásins og var birtur í fullu birtustigi, einnig var hann birtur fyrir miðju skjásins. 

Vísbendið var í stærð 1,4% af hæð skjásins og var hann birtur í fullu birtustigi. 

Áhorfspunkturinn var birtur á meðan vísbendi var birt, nema þegar vísbendi var birt fyrir 

miðju. Þrjár mögulegar staðsetningar þar sem vísbendi var birt var fyrir miðjum skjá, fyrir 

ofan og fyrir neðan miðju. Vísbendi gat bæði verið gilt, vísaði á sama stað og markáreitið 

birtist eða ógilt, vísaði á rangan stað miðað við birtingarstað markáreitis.  

Tilraunasnið 

Frumbreytur tilraunarinnar voru tvær, hvort að aðstæður samræmi eða misræmi var birt og 

hins vegar hvort að vísbendi væri gilt eða ógilt.  

Fylgibreyturnar voru fjöldi réttra svara og meðalsvartími mældur í millisekúndum. Reiknaðar 

fylgibreytur voru tvær, önnur þeirra mældi mismun á meðalsvartíma þegar markáreiti var 

annað hvort í samræmi eða misræmi við áreiti. Hin breytan mældi mismun á meðalsvartíma 

þegar vísbendi var gilt og þegar vísbendi var ógilt. 
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Mynd 4. 

Attention Network Task  

 

Skýring: Hér má sjá dæmi um umferð í ANT verkefninu. Á myndinni má sjá mismunandi aðstæður og 

staðsetning og truflarar. 

Framkvæmd 

Ítarlegar upplýsingar og sýnidæmi voru gefin þátttakendum áður en tilraunin hófst. 

Þátttakendur áttu að notast við örvatakkana, hægri eða vinstri, og segja til um í hvaða átt 

markáreitið benti. Fyrst birtist áhorfspunktur, í 500 ms. Á meðan áhorfspunktur var til staðar 

var birt vísbendi, í 100 ms, sem hafði tvær mögulegar staðsetningar. Voru þær annað hvort 

rétt fyrir ofan miðju eða fyrir neðan, ákveðið var að sleppa miðju aðstæðunum til þess að hafa 

verkefnið styttra og auðveldara. Vísbendið gat gefið mögulega vísbendingu um staðsetningu 

áreitis, en aftur á móti gat áreitið einnig birst á annarri staðsetningu en vísbendi gaf til kynna. 

Vísbendi var gilt í 80% tilvika í tilrauninni. Áreitin sem birtust voru annað hvort fimm örvar 

eða fjórir ferningar og ein ör, markáreitið sem þátttakendur áttu að finna var ávallt miðju örin. 

Áreitin voru birt þar til svar var gefið, en þó að hámarki í 1700 ms, og voru mögulegar 

staðsetningar fyrir áreitið annað hvort fyrir neðan áhorfspunktinn eða ofan hann. Ef ekki 

svarað innan 1700 ms birtist aftur áhorfspunktur í allt að 600 ms og sú umferð talin ógild. 

Fyrstu 24 umferðirnar voru æfingaumferðir, þar fengu þátttakendur viðgjöf um hvort svar 

reyndist rétt eða rangt. Tilraunaumferðirnar voru alls 120 talsins, án viðgjafar. 
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Verkefni 3 Sjónleit 

Áreiti 

Í tilraun 3 voru tvær mögulegar aðstæður sem birtust á skjánum. Áreitin sem birtust voru 

tvenns konar bókstafir, annars vegar T og hins vegar L. Stærð bókstafanna var 4% hlutfall af 

hæð skjásins og voru þeir í leturgerðinni Arial og í fullu birtustigi. Umferðunum var skipt í 

tvenns konar umferðir, umferðir með 10 áreitum auk markáreitis, og hins vegar umferðir með 

20 áreitum auk markáreitis.  

Áreitin voru birt á gráum bakgrunni. Áhorfspunktur, svört stjarna ‘*’ í leturstærð 0,1 

birtist á undan hverri umferð, birtingartími var 700 ms og fullt birtustig. Staðsetning áreita 

fyrir umferðir með 21 áreiti voru frá -1 til 1, á bæði x- og y-ás, með einungis 0,1 á milli. 

Umferðir með 11 áreitum voru staðsett frá -1 til 1, á bæði x- og y-ás með 0,2 á milli. 

Staðsetningin áreitanna var valin af handahófi fyrir báðar aðstæðurnar. Snúningur áreita var 

valin af handahófi fyrir hverja umferð en mögulegur snúningur þeirra var 0°, 90°, 180° eða 

270°. Markáreitið, T, var ávallt á hlið eða í 90° eða 270°, þannig að lárétt strikið benti annað 

hvort til hægri eða vinstri.  

 

Mynd 5. 

Sjónleit 

 

Skýring: Hér má sjá dæmi um umferð í sjónleitar verkefninu. Fyrst birtist áhorfspunktur og síðan birt áreiti 

annað hvort 11 áreiti eða 21 áreiti. 
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Tilraunasnið  

Frumbreyta tilraunarinnar er fjöldi áreita og stefna markáreitis. Fylgibreyta tilraunarinnar er 

meðalsvartími þátttakenda mældur í millisekúndum og hlutfall réttra svara. Reiknaðar 

fylgibreytur voru hallatala og skurðpunktur.  

Framkvæmd 

Í tilraun þrjú fengu þátttakendur upplýsingar um framkvæmd verkefnis líkt og í fyrri 

verkefnunum. Sýnidæmi voru gefin til útskýringa. Í tilrauninni var að notast við örvatakkana, 

hægri eða vinstri. Þegar tilraun hófst birtist áhorfspunktur, svört stjarna í 700 ms. Áreitin, 

voru í formi bókstafanna T og L, birtust þar á eftir þar til svar var gefið og birtingartími þeirra 

því háður svari. Tilgangur tilraunarinnar var sá að þátttakendur áttu að finna markáreitið, sem 

var bókstafurinn T. Bókstafurinn var ávallt staðsettur í 90° eða 270° þannig að láréttastrikið 

benti annað hvort til hægri eða vinstri, þátttakendur áttu að nota örvatakkana til að segja til 

um í hvora áttina strikið benti. Mismunandi umferðir áttu sér stað, annars vegar með 11 

áreitum eða þá 21 áreiti og var staðsetning og snúningur bókstafanna valin af handahófi í 

hverri umferð. Æfingaumferðirnar voru átta talsins, þar fengu þátttakendur viðgjöf um hvort 

svarið væri rétt eða rangt. Tilraunaumferðirnar voru alls 60, án viðgjafar. 

Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var auglýst á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem óskað var eftir 

þátttakendum. Einnig var óskast eftir því að makar þátttakendanna svöruðu spurningalista um 

athygli maka þeirra, það var þó ekki skilyrði fyrir þátttöku. Einungis var hægt að taka 

rannsóknina þar sem virkt lyklaborð væri til staðar. Þátttakendur tóku rannsóknina í eigin 

tölvum svo aðstæður voru mismunandi. Í auglýsingunni voru upplýsingar um markmið 

rannsóknarinnar, að kanna tengsl tilraunaverkefna og sjálfsmats þátttakenda í formi 

spurningalista um athygli í daglegu lífi. Þar voru einnig gefnar upplýsingar um hvernig ætti 

að fylla út viðeigandi dálka um þátttökunúmer (‘participant’) á Pavlovia, áður en 

tilraunaverkefnin hófust.  

Tilraunaverkefnin voru alls þrjú, Go/no go, ANT (Attention Network Task) og 

sjónleitarverkefni. Áður en verkefnin hófust fengu þátttakendur upplýsingar um að 

markmiðið væri að mæla virkni athyglinnar í mismunandi aðstæðum. Þeim var tjáð að í 

öllum verkefnunum væri verið að mæla svartíma, þ.e. hversu fljótt þátttakendur brugðust við 

tilteknum aðstæðum, og einnig væri verið að mæla hlutfall réttra svara.  
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Þátttakendur fengu ítarleg fyrirmæli í hverju verkefni fyrir sig. Þegar þátttakendur luku við 

tilraunaverkefnin var þeim þakkað fyrir þátttökuna og sendir sjálfvirkt áfram á Microsoft 

Forms, þar sem þeir voru beðnir um að svara sjálfsmatslistunum CFQ (sjá viðauka 1.) og 

ELAS. Óskað var eftir mökum þátttakendanna í auglýsingunni á Facebook til að svara CFQ- 

spurningalisti maka (sjá viðauki 2.). Heildartími rannsóknarinnar var í kringum 20-30 

mínútur, frá því að hún var opnuð og þar til henni lauk. 

 

Niðurstöður 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar var gögnunum safnað saman og þau greind í forritunum 

Rstudio og IBM SPSS. Gögnin voru hreinsuð í Rstudio og voru svartímar hreinsaðir og allir 

frávillingar teknir út sem voru 2,5 staðalfrávikum frá meðalsvartíma. Æfingarumferðir voru 

teknar út úr öllum verkefnum.  

CFQ  

Við úrvinnslu CFQ var notast við hlutagreiningu (principal components analysis, PCA) og 

skakkan snúning (oblimin). Atriðin voru látin raðast niður á þrjá þætti og til viðmiðunar var 

notast við þætti úr rannsókn Rast o.fl (2009), gleymska, athyglisrof og villandi hugræn 

virkjun. KMO stuðullinn var um 0,89 sem merkir að úrtaksstærðin var nægilega stór. 

Chronbach‘s alpha áreiðanleiki listans í heild var (α = 0,943). Eftir hlutagreininguna var 

áreiðanleiki mældur í hverjum þætti fyrir sig. Þátturinn gleymska innihélt 8 spurningar; 1, 2, 

5, 7, 17, 20,  22,  23 og var áreiðanleiki þáttarins (α = 0,876). Athyglisrof innihélt 8 

spurningar; 8, 9, 10, 11, 14, 19, 21, 25 og var áreiðanleikinn þáttarins (α = 0.767). Villandi 

hugræn virkjun innihélt átta spurningar;  2, 3, 5, 6, 12, 18, 23, 24 og mældist áreiðanleiki 

þáttarins (α = 0,892). Spurningar 2, 5, 23 röðust bæði á þættina gleymska og villandi hugræn 

virkjun.  

Við úrvinnslu CFQ spurningalista maka var snúið fjórum spurningum sem voru 

neikvætt orðar. Áreiðanleiki listans í heild eftir snúning var (α = 0.518). 
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Tafla 1.   

Lýsandi tölfræði á heildarskori sjálfsmatslistans CFQ og heildarskor á makalistanum. 

Skýring: Hér má sjá meðaltal og staðalfrávik heildarskors CFQ, undirþætti, heildarskor makalistans. Einnig 

má sjá spönn mögulegra skora í listunum og undirþáttum. 

 

Reiknað var út meðaltal og staðalfrávik á sjálfsmatslistanum CFQ fyrir alla 

þátttakendur. Í töflu 1. má sjá útreikningana ásamt upplýsingum um hæstu og lægstu gildi. 

Athyglisrof þátturinn var með hæsta gildið og einnig hæsta meðaltalið af þremur þáttunum, 

en staðalfrávikið var lægst í þættinum (sf = 0,74). Einnig var reiknað meðaltal og staðalfrávik 

heildarskor makalistans. Makar voru að svara að meðaltali 12,11 og var lægsta gildið 3. Á 

mynd 6. má sjá dreifingu aldurshópana á heildarskors CFQ. Aldurshópurinn 46-56 ára og 

eldri fékk hæsta skor 50 og var það eini aldurshópurinn sem skoraði svona lágt í heild sinni. 

Þetta gefur til kynna eins og niðurstöður í rannsókn de Winter o.fl. (2015) að því eldri sem 

einstaklingurinn er því greinir hann frá færri mistökum í svörum sínum en yngri 

einstaklingar. 

 Reiknuð var línuleg aðhvarfsgreining til að skoða áhrif aldurs og menntunar á 

heildarskor CFQ sjálfsmatslistans. Þegar aldur þátttakenda eykst um eitt ár þá dregur úr skori 

um 5,1 stig. Einnig þegar menntun þátttakenda hækkar um eitt ár í menntun þá dregur úr 

skori um 1,9 stig. Hins vegar hefur menntun ekki marktæk áhrif á hugræna bresti þegar tekið 

er tillit til aldurs. Líkanið er tölfræðilega marktækt og skýrir aldur og menntun um 8,7% af 

heildardreifingu heildarskor CFQ sjálfsmatslistans.  

T-próf óháðra úrtaka var reiknað til að skoða kynjamun á heildarskori CFQ. 

Niðurstöður sýndu marktækan mun á heildarskori kynja, t(84,2) = -3.006; p = 0,003. Þar sem 

karlar voru að fá meðaltali lægra heildarskor (M= 40,3 , sf = 13,4) en konur (M = 51,1 , sf = 

21,1).  

 

 

CFQ             

  N Meðaltal Staðalfrávik Lágildi Hágildi Spönn 

Heildarskor CFQ 93 46,11 18,7 15 93 0-100 

Athyglisrof 93 1,92 0,74 0,5 3,88 0-5 

Gleymska 89 2,2 0,85 0,75 4 0-5 

Villandi hugræn 

virkjun 91 1,52 0,89 0,13 3,63 0-5 

Heildarskor maka CFQ 19 12,11 3,22 3 18 0-32 

N = fjöldi þátttakenda        
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Mynd 6. 

Aldursdreifing heildarskors CFQ.  

 

Skýring: Hér má sjá dreifingu heildarskor CFQ eftir aldurshópum. Heildarfjöldi, N=93. 

 
Verkefni 1. - Go/No go 

 

Tafla 2. 

Lýsandi tölfræði fyrir Go/ no go verkefnið. 

Skýring. Hér má sjá frammistöðu allra þátttakendanna í Go/No go verkefninu þar sem meðalsvartími réttra 

svara og skilvirkni er í millisekúndum. 

   

Reiknað var út meðaltal svartíma réttra svara, skilvirkni og hlutfall réttra og rangra 

svara þátttakenda í verkefni 1. Í töflu 2 má sjá að meðaltali voru þátttakendur að ná 74,82% 

Go/No go           

  N  Meðaltal Staðalfrávik Lágildi Hágildi 

Meðalsvartími réttra svara 93 349,45 48,72 231 503 

Skilvirkni  93 417,34 66,10 255,43 608,9 

Hlutfall réttrasvara í Go 93 74,82% 14,76% 26% 100% 

Hlutfall réttasvara í No go 93 10,94% 14,90% 0% 56,52% 

N = fjöldi þátttakenda      
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árangri í verkefninu. Go/No go verkefnin hafa sýnt vera áhrifarík mæling á hömlun í 

athyglisverkefnum samkvæmt Kaiser o.fl, (2003). Til að mæla hömlun í Go/ No go var 

skoðað hvort að þátttakendurnir væru að svara mjög hratt og gera margar villur. Þessi 

mælieining heitir skilvirkni og má sjá á töflu 2. að skilvirknin hafi verið að meðaltali 417,34 

ms en meðalsvartíminn réttra svara var 349,45 ms. Eftir því sem hlutfall réttra svara minnkar 

þá verður skilvirknistuðullinn hærri og það þýðir að skilvirknin verði minni.  

Verkefni 2. - Attention network task 

 

Við úrvinnslu gagna úr verkefni 2, var einn þátttakandi útilokaður. Þar sem hann var með 

engar gildar umferðir í aðstæðunum misræmi.  

 

Tafla 3. 

Lýsandi tölfræði fyrir Attention Network Task verkefnið. 

Skýring. Hér má sjá frammistöðu þátttakendanna í ANT verkefninu þar sem meðalsvartími réttra svara og 

svartímar aðstæðna og vísbendi er í millisekúndum. 

 

Reiknað var meðaltal svartíma réttra svara, hlutfall réttra svara, svartíma vísbenda og 

aðstæðna. Í töflu 3, má sjá lægstu og hæstu gildi meðalsvartíma réttra svara. Þátttakendurnir 

voru með að meðaltali 96% rétt svör í verkefninu. Svartíminn í misræmi var hæstur í öllum 

aðstæðum og staðsetningum að meðaltali 690,29 ms og hægt að túlka það sem erfiðasta 

áreitið til að leysa. Þegar gilt vísbendi er til staðar þá er svartíminn að meðaltali 574,49 ms 

styttri en þegar ógilt vísbendi er birt.  

Notast var við blandaða dreifigreiningu endurtekinna mælinga (ANOVA) til að komast að því 

hvort meðalsvartími réttra svara hefði verið hærri í aðstæðunum samræmi og misræmi eftir 

því hvort vísbendi hefði verið gilt eða ógilt. Breytur sem voru skoðarar í 

Attention Network Task       

  N Meðaltal Staðalfrávik Lágildi Hágildi 

Meðalsvartími réttra svara 92 589,29 99,09 403,19 915,46 

Hlutfall réttra svara 92 96% 35% 79,46% 100% 

Svartími gilt vísbendi 92 574,49 105,63 373 917 

Svartími ógilt vísbendi 92 602,34 96,82 424 945 

Svartími samræmi 92 540,53 93,00 360 890 

Svartími misræmi 92 690,29 119,09 486 1014 

Svartími hlutlaust 92 552,72 98,50 369 894 

N = fjöldi þátttakendaa      
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dreifigreiningarlíkaninu voru innanhópa frumbreyturnar vísbendi og aðstæðurnar samræmi og 

misræmi. Einnig var skoðað millihópa frumbreytan aldur. Dreifigreining sýndi marktæk 

samvirknihrif á svartíma miðað við 95% öryggismörk ef vísbendi væri gilt eða ógilt, F(1, 90) 

= 88,13, p < 0,001) og eftir því hvort aðstæðurnar samræmi eða misræmi voru birt, F(1,26, 

113,0) = 505,14, p < 0,001). Einnig höfðu þessir tveir þættir marktæk samvirknihrif á 

meðalsvartíma, F(1,88 , 170) = 7,12, p < 0,001). Þó að marktæk samvirkni sé til staðar, þá 

teljast þetta ekki áhrifamikil samvirknihrif, eins og má sjá á mynd 7. 

 

Mynd 7. 

Meðalsvartími réttra svara í verkefni 2, ásamt aðstæðum og vísbendi  

 

 

 

Skýring: Hér sést samvirknihrif á meðalsvartíma réttra svara og áreita 

 

Aldur hafði marktæka samvirkni á meginhrif á meðalsvartíma réttra svara eftir því 

hvort aðstæðurnar samræmi og misræmi voru birt, F(2,51, 110,5) = 5,59, p = 0,002). Aldur 

hafði marktæk samvirknihrif við breytuna vísbendi gilt og ógilt, F(2,0 , 88,0) = 3,55, p = 

0,033), miðað við 95% öryggismörk. Þó að marktæk samvirkni sé til staðar, þá teljast þetta 
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ekki áhrifamikil samvirknihrif. Aldur hafði ekki marktæk samvirknihrif með breytunum; 

vísbendi og aðstæður, miðað við 95% öryggismörk.  

Verkefni 3. - Sjónleit  

Við úrvinnslu gagna úr verkefni 3, voru fjórir þátttakendur útilokaðir, þar sem þeir náðu ekki 

settu viðmiði, eða 70% hlutfall réttra svara.  

 

Tafla 4. 

Lýsandi tölfræði fyrir sjónleitar verkefnið 

Skýring. Hér má sjá frammistöðu þátttakendanna í sjónleitar verkefninu þar sem meðalsvartími réttra svara, 

svartími áreitafjölda og skurðpunktur eru í millisekúndum. 

 

 Reiknað var meðaltal og staðalfrávik svartíma réttra svara, áreitafjölda, skurðpunkt og 

hallatölu. Einnig var mælt lægsta og hæsta gildi. Í töflu 4, má sjá að þátttakendur voru að ná 

að meðaltali 98,03% rétt svör í verkefninu, þar sem lægsta gildið var fremur hátt eða 89,47%.   

Skurðpunkturinn gefur til kynna að svörunaval tekur að meðaltali 897 ms. Svartíminn með 

áreitafjölda 21, var að meðaltali 1900 ms og svartíminn með 11 áreiti var að meðaltali 1430 

ms. Því er hægt að túlka að fleiri áreiti sem voru birt í verkefninu því lengri tíma tók að svara 

eins og má sjá mynd 8. Hallatala var mjög lág og gefur það til kynna að skilvirknin sé há í 

leitinni af áreitunum.  

Parað t-próf var gert til að finna meðalsvartíma þegar fjöldi áreita var 21 og 11. 

Áreitafjöldi 21 reyndist vera með hærra meðaltal (M = 1,90) en áreitafjöldi 11 (M = 1,43), 

t(88) = 13,09, p < 0,001 (Cohen‘s d= 1,4). Að meðaltali voru þátttakendur 466 ms hægari að 

svara þegar áreitin voru fleiri (M = -0.466, sf= 0,37). 

 

Sjónleit      

  N Meðaltal Staðalfrávik Lágildi Hágildi 

Meðalsvartími réttra svara 89 1670 450 935 3140 

Hlutfall réttra svara 89 98,03% 2,23% 89,47% 100% 

Meðalsvartími 11 áreiti 89 1430 400 896 3150 

Meðalsvartími 21 áreiti 89 1900 560 245 3480 

Skurðpunktur 89 897 397 290 3171 

Hallatala 89 48,73 25,13 -2 120 

N = fjöldi þátttakenda           
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Mynd 8. 

Meðalsvartími réttra svara áreitafjöldanna, 11 og 21.  

 
Skýring: Hér má sjá meðalsvartíma áreitafjöldanna, mældur í millisekúndum. 

Tengsl á milli athyglisverkefna og sjálfsmatslistans CFQ  

Fylgni (Pearson’s r) var reiknuð fyrir sjálfsmatslistann CFQ, verkefnanna þriggja og 

aldurshópa eins má sjá í töflu 5. Þegar fylgnin var skoðuð á milli aldurshópanna og 

heildarskors CFQ sjálfsmatslistans og undirþátta hans, fannst marktæk neikvæð fylgni milli 

aldurshópana (r = -0,248; p = 0,02), athyglisrof þáttarins (r = -0,255, p = 0,01) og villandi 

hugræn virkjun þáttsins (r = -0,236, p = 0,02). Sem gefur til kynna að með hækkandi aldri 

lækki heildarskor CFQ listans. Dreifing aldurs skýrir því um 6% (R2 = 0,062) um dreifingu 

heildarskors CFQ.  

Þegar reiknað var fylgni milli heildarskor CFQ og heildarskor makalistans fannst (r = 

0,628; p = 0,004) á milli heildarskors hjá svörum maka og við athyglisrof þáttinn. Engin 

marktæk fylgni fannst á milli annarra undirþátta í CFQ sjálfsmatslistanum. Þessar niðurstöður 

gefa til kynna að ef heildarskor þátttakenda hækkar, þá hækkar heildarskor maka einnig. 

Þegar fylgni var skoðuð milli heildarskors maka og frammistöðu þátttakenda í 

athyglisverkefnunum, fannst marktæk fylgni milli heildarskors og hlutfalla réttra svara í 

Go/no go (r = 0,475, p = 0,04), auk þess fannst marktæk fylgni við þáttinn skilvirkni (r= 

0,459, p = 0,048).  
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Reiknuð var fylgni á milli verkefni 1, Go/No go, og sjálfsmatslistans CFQ. Þar sýndu 

niðurstöður engin marktækt tengsl.  

Reiknuð var fylgni á milli aldurshópanna og verkefni 1. Niðurstöður sýndu að 

aldurshóparnir og meðalsvartími réttra svara þátttakenda hafði marktæk veik tengsl (r = 

0,421; p < 0,001) og einnig breytan skilvirkni (r = 0,434; p < 0,001). Dreifing aldurs skýrir 

því um 18% (R2 = 0,177) um dreifingu meðalsvartíma og 19% (R2 = 0,189) um dreifingu 

skilvirkni. Þetta gefur til kynna að meðalsvartími eldri þátttakenda hafi verið hærri og 

skilvirknin hafi verið verri en hjá yngri aldurshópunum. 

 Reiknuð var fylgni á milli verkefni 2, ANT, og var byrjað á því að reikna á milli 

rannsóknabreyta og sjálfsmatslistans CFQ. Rannsóknarbreyturnar voru þrjár; meðalsvartími 

réttra svara (r = -0,170; p = 0,08), mismunur meðalsvartíma gilda og ógilda vísbendi (r = -

0,44; p = 0,64) og mismunur meðalsvartíma aðstæðna misræmi og samræmi (r = 0,097, p = 

0,36). Engin marktæk fylgni fannst á milli þessara breyta. Einnig var skoðuð fylgni ofan 

talinna breyta við undirþáttinn athyglisrof, þar sem einungis marktæk neikvæði fylgni fannst 

á milli meðalsvartíma réttra svara (r = 0,206, p = 0,049) og athyglisrofs.  

  Reiknuð var út fylgni á milli aldurshópanna og meðalsvartíma réttra svara (r = 0,565; 

p < 0,001) í verkefni 2, ANT. Niðurstöður sýndu marktæk tengsl milli þessara breyta, og gefa 

það til kynna að með hækkandi aldri hækki meðalsvartími réttra svara. Dreifing aldurs skýrir 

því um 31,9% (R2 = 0,319) um dreifingu meðalsvartíma. Engin marktæk tengsl fundust á 

milli aldurshópanna og meðalsvartíma með vísbendi né meðalsvartíma misræmi og samræmi.  

 Reiknuð var fylgni fyrir verkefni 3, sjónleit, og var byrjað að reikna á milli 

rannsóknarbreyta og sjálfsmatslistans CFQ, þar sem niðurstöður sýndu marktæka fylgni. 

Meðalsvartíma réttra svara þátttakenda hafði marktæka neikvæða fylgni (r = -0,244; p = 

0,02) við heildarskor á sjálfsmatslistanum CFQ, sem þýðir að með hækkandi svartíma lækki 

heildarskor þátttakenda á CFQ. Hallatalan sýndi marktæka neikvæða fylgni (r = -0,295; p = 

0,005) við heildarskor á sjálfsmatslistanum CFQ. Eftir því sem hallatalan hækkar og þá 

verður leitin óskilvirkari og heildarskor CFQ lækkar. Engin marktæk tengsl fannst á milli 

skurðpunkts og heildarskor á sjálfsmatslistanum.  

Fylgni var reiknuð milli undirþáttarins athyglisrof við frammistöðu þátttakenda úr 

verkefni 3, niðurstöður sýndu marktæka neikvæða fylgni meðalsvartíma réttra svara (r = -

0.289; p = 0,006) og marktæka neikvæða fylgni við hallatölu (r = -0,281; p = 0,008). 

Reiknuð var fylgni á milli aldurshópanna og meðalsvartíma réttra svara (r = 0,329; p 

= 0,002). Niðurstöður sýndu marktæk tengsl milli þessara breyta, sem þýðir að með 
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hækkandi aldri hækki meðalsvartími réttra svara. Dreifing aldurs skýrir því um 11% (R2 = 

0,108) um dreifingu meðalsvartíma.  

Marktæk fylgni fannst á milli aldurshópanna og skurðpunktar (r = 0,279; p = 0,008), 

sem segir okkur að með hækkandi aldri fer ákvörðunartaka, svörunarval og  skynúrvinnsluna 

að taka lengri tíma. Engin marktæk tengsl fundust á milli aldurshópa og hallatölu.  
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Tafla 5.  
Lýsandi tölfræði á fylgni (Pearson’s) á milli athyglisverkefna, CFQ, makalistans og aldurs.  

Fylgni 
                 

Pearson fylgni (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  

1.Aldur 1 
                

2.Heildarskor CFQ 
-.248* 

(93) 1 
 

              

3.Heildarskor maka CFQ 
.465* 

(19) 

.509* 

(19) 
1 

              

4.Athyglisrof 
-.255* 

(93) 

.894** 

(93) 

.628** 

(19) 
1 

             

5.Go/no go Meðalsvartími 
.414** 

(93) 

-.128 

(93) 

.409 

(19) 

-.157 

(93) 
1 

            

6.Go/no go Skilvirkni 
.428** 

(93) 

-.145 

(93) 

.459* 

(19) 

-.175 

(93) 

.981** 

(93) 
1 

           

7.Go/no go hlutfall rangra 

svara 

-.110 

(93) 

.077 

(93) 

-.356 

(19) 

.127 

(93) 

-.134 

(93) 

-.192 

(93) 
1 

          

8.Go/no go hlutfall réttra svara 
.119  

(93) 

-.069 

(93) 

.475* 

(19) 

-.097 

(93) 

.366** 

(93) 

.495** 

(93) 

-.314** 

(93) 
1 

         

9.ANT meðalsvartími 
.572** 

(92) 

-.185 

(92) 

.287 

(18) 

-.206* 

(92) 

.614** 

(92) 

.637** 

(92) 

-.100 

(92) 

.209* 

(92) 
1 

        

10.ANT hlutföll réttra svara 
.305** 

(92) 

-.114 

(92) 

.224 

(18) 

-.113 

(92) 

.148 

(92) 

.150 

(92) 

.035 

(92) 

.199 

(92) 

.296** 

(92) 
1 

       

11.ANT mism aðstæður 
.072  

(92) 

.096 

(92) 

.136 

(18) 

.079 

(92) 

.169 

(92) 

.201 

(92) 

-.197 

(92) 

.009 

(92) 

.314** 

(92) 

-.224* 

(92) 
1 

      

12.ANT mism. Vísbendi 
-.172 

(92) 

-.049 

(92) 

-.344 

(18) 

-.137 

(92) 

-.170 

(92) 

-.139 

(92) 

.078 

(92) 

.269** 

(92) 

-.264* 

(92) 

.073 

(92) 

-.219* 

(92) 
1 

     

13.Sjónleit meðalsvartími 
.329** 

(89) 

-.244* 

(89) 

-.221 

(19) 

-.289** 

(89) 

.408** 

(89) 

.416** 

(89) 

-.068 

(89) 

.121 

(89 

.667** 

(88) 

.099 

(92) 

.215* 

(88) 

-.060 

(88) 
1 

    

14.Sjónleit hlutfall réttra svara 
.101  

(89) 

-.181 

(89) 

-.168 

(19) 

-.214* 

(89) 

.000 

(89) 

.004 

(89) 

-.088 

(89) 

.034 

(89) 

.078 

(88) 

.261* 

(88) 

-.148 

(88) 

.001 

(88) 

-.113 

(89) 
1 

   

15.Sjónleit skurðpunktur 
.280** 

(89) 

.029 

(89) 

-.008 

(19) 

-.036 

(89) 

.316** 

(89) 

.327** 

(89) 

-.049 

(89) 

.020 

(89) 

.478** 

(88) 

.217* 

(88) 

.111 

(88) 

.007  

(88) 

.553** 

(89) 

.041  

(89) 
1 

  

16.Sjónleit hallatala 
.110  

(89) 

-.295** 

(89) 

-.237 

(19) 

-.281** 

(89) 

.158 

(89) 

.158 

(89) 

-.026 

(89) 

.127 

(89) 

.287** 

(88) 

-.100 

(88) 

.130 

(88) 

-.083 

(88) 

.575** 

(89) 

-.172  

(89) 

-.364** 

(89) 

*. p < 0.05.   ** p <0.01. 

(n = fjöldi þátttakenda) 
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Umræða 

 

 Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort það væri fylgni á milli frammistöðu 

þátttakendanna í athyglisverkefnunum og heildarskors sjálfsmatslistans CFQ. Lögð var 

megináhersla á undirþáttinn athyglisrof í sjálfsmatslistanum. Athyglisverkefnin þrjú sem lögð 

voru fyrir þátttakendur voru go/no go, attention network task (ANT) og sjónleit. Settar voru 

fram fimm tilgátur. 

 Fyrsta tilgátan var sú að svartímar í verkefni ANT yrðu lengri þegar truflarar eru í 

misræmi við stefnu markáreitis. Sú tilgáta stóðst. Meðalsvartímar þátttakenda þegar 

aðstæðurnar misræmi var birt var töluvert hærri en þegar samræmi birtist. Misræmi hafði því 

áhrif á frammistöðu þátttakendanna þegar átti að gefa rétt svar við stefnu markáreitisins. 

Önnur tilgáta var sú að svartímar í ANT verkefninu verða lengri þegar vísbendi er 

ógilt samanborið við þegar það er gilt. Sú tilgáta stóðst. Meðalsvartímar þátttakenda var hærri 

þegar vísbendið var ógilt. Ógilt vísbendi hafði því einnig áhrif á frammistöðu þátttakendanna 

þegar átti að gefa rétt svar við stefnu markáreitisins. 

 Þriðja tilgátan var sú að konur myndu skora hærra en karlar í sjálfsmatslistanum CFQ. 

Sú tilgáta stóðst. Niðurstöður sýndu marktækan kynjamun á heildarskori CFQ, konur voru að 

skora hærra en karlar í listanum. Þetta er í samræmi við rannsókn Bridger o.fl., (2013) þar 

sem marktækur kynjamunur fannst á meðal heildarskori í CFQ listans. Þar voru konur að 

meðaltali að fá fjórum stigum hærra en karlmenn, í þessari rannsókn voru konur að meðaltali 

10,8 stigum hærri en karlmenn. 

 Fjórða tilgátan var sú að eldri aldurshópurinn ætti eftir að skora lægra en yngri 

aldurshópurinn í sjálfsmatslistanum CFQ. Sú tilgáta stóðst. Niðurstöður sýndu fram á 

marktæka neikvæða fylgni á milli aldurshópana og heildarskors CFQ listans. Einnig fannst 

fylgni á milli þáttanna athyglisrof og villandi hugræn virkjun og aldurs. Það sýnir okkur að 

með hækkandi aldri þá lækkar heildarskorið í CFQ. Gefur það til kynna að eldri einstaklingar 

greina frá færri hugrænum brestum síðastliðna sex mánuði. Dreifing heildarskors elsta 

aldurshópsins var töluvert minni en hjá yngri hópunum. Fyrri rannsóknir hafa einnig leitt í 

ljós að það sé þverstæðukennd neikvæð fylgni milli hækkandi aldurs og CFQ listans, sem 

þýðir að eldri einstaklingar greina frá færri mistökum í svörum sínum en þeir yngri (de 

Winter o.fl., 2015). Niðurstöður fyrri rannsókna eru því samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. 
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 Fimmta tilgátan var sú að svartími þátttakenda í verkefni 3, sjónleit, yrði hægari þegar 

fleiri áreiti væru birt. Þeir McSorley og Findlay (2001) og Nakayama og Silverman (1986)  

áætluðu að leitin í samleitaverkefnum sé tímafrekari því að markáreitið deilir eiginleikum 

með truflurunum. Fyrri rannsóknir sýna að sjónræn úrvinnsla og ákvörðunartaka taki lengri 

tíma í slíkum aðstæðum, samanborið við þáttaleit þar sem áreitin eru meira áberandi og er því 

leitin auðveldari. Tilgátan stenst og sýndu niðurstöðurnar að meðalsvartími áreitafjölda 21 

var töluvert hærri en áreitafjölda 11, sem styður fyrri rannsóknir um sjónræna úrvinnslu og 

fjölda áreita í sjónleit.  

 Sjötta tilgátan var sú að sjálfsmat þátttakendanna (CFQ) mun sýna sterkari tengsl við 

frammistöðu á athyglisverkefnunum en mat maka. Niðurstöður eru ekki í samræmi við 

tilgátuna. Eina athyglisverkefnið sem sýndi sterkari tengsl við sjálfsmat þátttakenda en mat 

maka var sjónleit. Fylgnistuðlar maka voru þó mjög háir miðað við hversu lítið úrtakið er, 

þetta bendir til þess að makar gætu verið betri í að meta hugræna bresti þátttakenda, en það 

sjálft.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að frammistaða þátttakenda á 

athyglisverkefnunum var í takt við fyrri rannsóknir. Go/No go verkefnið sýndi að hlutfall 

rangra svara var að meðaltali nokkuð lágt. Niðurstöður skilvirknistuðulsins benda til þess að 

þátttakendum hafi tekist vel í að halda aftur af svari. Í ANT verkefninu voru þátttakendur að 

fá að meðaltali hátt hlutfall réttra svara. Dreifing á meðalsvartíma var nokkur, sérstaklega 

þegar horft var til hvort aðstæður misræmi eða samræmi var birt. Þar var dreifing svartíma 

mjög mikill þar sem álykta má að þátttakendur voru lengur að greina markáreitið frá 

truflurunum í þeim aðstæðum. Niðurstöðurnar sýndu einnig að meðalsvartími þátttakenda 

hækkaði þegar vísbendi var ógilt. Eins og við var búist voru samvirknihrif á milli aðstæðna 

samræmi, misræmi og vísbendi á meðalsvartíma þátttakenda. Einnig fundust samvirknihrif 

milli aldurs, samræmi, misræmi og vísbendi á meðalsvartíma. Þessi samvirknihrif voru þó 

ekki áhrifamikil. Frammistaða þátttakanda á sjónleitarverkefninu var hlutfallslega mjög góð, 

meðaltal réttra svara var mjög hátt. Hins vegar sást töluverð dreifing á meðalsvartíma 

áreitafjölda 11 og 21, eins og kom í ljós í fjórðu tilgátunni. Skurðpunkturinn segir frá hvað 

skynúrvinnsla og ákvörðunartaka tekur langan tíma. Þar sem skurðpunkturinn var frekar hár í 

verkefninu teljum við að þessir ferlar hafi sett strik í lengd svartíma hjá þátttakendum.  

Við úrvinnslu CFQ listans var notast við þriggja þátta líkan, og var ákveðið að leggja 

megináherslu á undirþáttinn athyglisrof þar sem við töldum hann útskýra best þá hugrænu 

bresti sem við vorum að mæla út frá athyglisverkefnunum.  
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 Svarið við megin rannsóknarspurningunni, var hvort fylgni væri á milli frammistöðu 

þátttakenda á athyglisverkefnunum og heildarskori CFQ með megin áherslu á undirþáttinn 

athyglisrof. Neikvæð fylgni fannst á milli athyglisrofs þáttarins og meðalsvartíma réttra svara 

í ANT verkefninu og sjónleitarverkefninu. Það gefur til kynna að þegar meðalsvartími 

hækkar hjá þátttakendum má búast við að heildarskor undirþáttarins athyglisrof lækki. Einnig 

fannst marktæk neikvæð fylgni við hallatölu í sjónleitarverkefninu, sem styður þær 

niðurstöður að því óskilvirkari sem leitin er, lækkar heildarskor athyglisrofs þáttarins. Með 

öðrum orðum þá er eldri aldurshópurinn lengur að svara verkefnunum og greinir frá færri 

hugrænum brestum í CFQ listanum. Frammistaða þátttakenda við sjónleitarverkefnið var það 

eina sem sýndi tengsl við heildarskor CFQ sjálfsmatslistann, eins og var gert ráð fyrir þar sem 

uppbygging sjónleitarverkefna er líkust þeirri leit sem við notumst við í daglegu lífi. 

Vissar takmarkanir voru varðandi aðstæður í þessari rannsókn. Þátttakendurnir tóku 

ekki verkefnið í tilraunastofu þar sem væri hægt að hafa stjórn á aðstæðum. Þáttagreining var 

vandasöm, þar sem margar spurningar hlaðast saman og væri það efni í aðra rannsókn að 

umorða spurningarnar og þáttagreina aftur. Einnig voru takmarkanir á úrtaksstærð maka og 

væri áhugavert að rannsaka frekar frammistöðu þátttakenda á athyglisverkefnunum og mat 

maka með stærra úrtaki.  

Þegar niðurstöður allra verkefnanna voru teknar saman og gerðar upp, hvort 

frammistaða þátttakenda á athyglisverkefnunum segi til um tengsl við hversdagslegt líf, er 

ekki hægt að álykta út frá þessum niðurstöðum að svo sé. Eftir á hyggja þá voru 

athyglisverkefnin go/no go og ANT ekki að mæla þau tengsl við athygli í hversdagslegu lífi 

sem við settum okkur að rannsaka. Þó svo að tengsl hafi fundist voru þau ýmist veik eða 

miðlungs. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu mestu tengslin við aldur þátttakenda og áhrif 

hans á bæði frammistöðu í athyglisverkefnum og CFQ sjálfsmatslistanum og voru í samræmi 

við fyrri rannsóknir. Vegna lítillar marktækrar fylgni milli verkefna og CFQ væri áhugavert 

að endurgera rannsóknina með það í huga að hafa önnur athyglisverkefni og skoða aðra 

matslista sem greina frá hugrænum brestum. 
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Viðauki 

 

Viðauki 1. - Sjálfsmatslistinn CFQ 

 

 
 

 

 

 

Mjög oft Oft Stundum Sjaldan Aldrei

1. Átt þú það til að lesa eitthvað með hálfum hug og þurfa að lesa það upp á nýtt? 4 3 2 1 0

2. Átt þú það til að gleyma því hvers vegna þú færðir þig úr einu herbergi hússins í annað? 4 3 2 1 0

3. Átt þú það til að taka ekki eftir umferðaskiltum? 4 3 2 1 0

4. Átt þú það til að ruglast á vinstri og hægri þegar þú vísar einhverjum veginn? 4 3 2 1 0

5. Rekst þú utan í fólk? 4 3 2 1 0

6. Átt þú það til að geta ekki munað hvort þú hafir slökkt ljós eða læst hurð? 4 3 2 1 0

7. Átt þú það til að gleyma því að taka eftir nöfnum fólks sem þú ert að hitta í fyrsta sinn? 4 3 2 1 0

8. Átt þú það til að segja eitthvað og átta þig á því seinna að það gæti hafa verið móðgandi? 4 3 2 1 0

9. Átt þú það til að heyra ekki í fólki þegar það talar við þig, þegar þú ert upptekin/nn við eitthvað annað? 4 3 2 1 0

10. Átt þú það til að missa stjórn á skapinu og sjá eftir því ? 4 3 2 1 0

11. Hefur þú sleppt því að svara mikilvægum skilaboðum/tölvupóstum í marga daga? 4 3 2 1 0

12. Átt þú það til að gleyma í hvora áttina þú átt að beygja á vegi sem þú þekkir mjög vel en keyrir sjaldan? 4 3 2 1 0

13. Átt þú það til að finna ekki vörurnar sem þér vantar í kjörbúðinni (jafnvel þó þær séu til)? 4 3 2 1 0

14. Stendur þú þig að því að velta því fyrir þér hvort þú hafir notað eitthvert orð á réttan hátt? 4 3 2 1 0

15. Átt þú í erfiðleikum með að ákveða þig? 4 3 2 1 0

16. Átt þú það til að gleyma fundum/stefnumótum? 4 3 2 1 0

17. Átt þú það til að gleyma hvar þú leggur frá þér hluti, t.d. dagblað eða bók? 4 3 2 1 0

18. Átt þú það til að henda óvart hlutum sem þú vilt geyma en geyma þá sem þú vilt henda - t.d. að henda 

eldspýtustokknum en að geyma notuðu eldspýtuna í vasanum?
4 3 2 1 0

19. Dreymir þig dagdrauma þegar þú ættir að vera að hlusta á eitthvað? 4 3 2 1 0

20. Áttu þú það til að gleyma nafni fólks? 4 3 2 1 0

21. Byrjar þú á einhverju verkefni heima en verður síðan annars hugar og byrjar á öðru verkefni (óviljandi) ? 4 3 2 1 0

22. Átt þú það til að muna eitthvað en þegar þú ætlar að segja/gera það þá er því stolið úr þér? 4 3 2 1 0

23. Átt þú það til að gleyma hvað þú ætlaðir að kaupa þegar þú kemur í búðina? 4 3 2 1 0

23. Áttu til að missa hluti? 4 3 2 1 0

24. Átt þú það til að detta ekkert í hug til að segja? 4 3 2 1 0
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Viðauki 2. - CFQ - others. Makalistinn 

 

  

 
 

1. Annars hugar, að gera mistök við það sem hann er að gera því að hugurinn leitar annað?

Mjög oftt = 4   Oft = 3  Stundum = 2  Sjaldan = 1  Aldrei = 0

2. Í erfiðleikum með að einbeita sér að verkefni því athygli hans á það til að reika frá einu til annars? 

Aldrei = 4  Sjaldan = 3  Stundum = 2  Oft = 1  Mjög oft = 0 

3. Gleyminn og á það til að gleyma hvar hann setur hlutina eða gleyma tímum/ stefnumótum eða hvað hann hefur gert? 

Mjög oftt = 4   Oft = 3  Stundum = 2  Sjaldan = 1  Aldrei = 0

4. Of upptekinn að hugsa um sín eigin mál að hann tekur ekki eftir því hvað er  að gerast í kringum sig?

Aldrei = 4  Sjaldan = 3  Stundum = 2  Oft = 1  Mjög oft = 0 

5. Klaufalegur, til dæmis, á hann það til að missa hluti eða rekast utan í fólk?

Mjög oftt = 4   Oft = 3  Stundum = 2  Sjaldan = 1  Aldrei = 0

6. Eiga erfitt með að gera upp hug sinn?

Aldrei = 4  Sjaldan = 3  Stundum = 2  Oft = 1  Mjög oft = 0 

7. Óskipulagður og átt það til að lenda í vandræðum útaf lélegu skipulagi og skort af einbeitingu.

Mjög oftt = 4   Oft = 3  Stundum = 2  Sjaldan = 1  Aldrei = 0

8. Verða óhóflega reiður yfir minniháttar málum?

Aldrei = 4  Sjaldan = 3  Stundum = 2  Oft = 1  Mjög oft = 0 
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