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Áreiti sem vekja tilfinningaleg viðbrögð hafa það í för með sér að athyglin verður 

upptekin af áreitinu jafnvel eftir að það er horfið af sjónarsviði. Fyrirbærið kallast 

tilfinninga-bundin blinda (emotion-induced blindness) og nafnið er tilkomið vegna 

þess að önnur áreiti sem birtast í kjölfar áreitisins, sem vakti tilfinningalegu 

viðbrögðin, geta farið framhjá sjáandanum. Hér var leitast við svara hvort ýfing 

ætti sér stað í kjölfar ógeðfelldra mynda þrátt fyrir tilfinningabundna blindu. 

Ýfing á áreiti sem fylgir í kjölfar ógeðfelldra mynda á sér stað ef áreiti sem birtist 

á eftir ógeðfelldu myndinni birtist endurtekið í sama lit og kemur fram í styttri 

svartíma réttra svara. Einnig var kannað hvort ýfing ætti sér frekar stað á rauðu en 

grænu markáreiti í kjölfar ógeðfelldra mynda í samanburði við hlutlausar myndir 

og mynda á hvolfi. Nýlegar litarannsóknir hafa sýnt fram á að þátttakendur tengja 

merkingu rauðs litar við hættu. Niðurstöður sýndu að ýfing kom fram í kjölfar 

ógeðfelldra mynda og eingöngu varð ýfing á rauðu áreiti.
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         Ýfing

Sjónskynjun hefur verið mikið rannsökuð á tilraunastofum og eitt  af þeim 

fyrirbærum, sem rannsökuð hafa verið og hljóta verðskuldaða athygli, er ýfing.

Umræða um ýfingu er víðfemt viðfangsefni. Rannsakendurnir sem voru fyrstir til 

að rannsaka ýfingu á kerfisbundin hátt, prófa eldri kenningar og koma fram með 

nýjar, eru án efa Maljkovic og Nakayama (1994). Þeir studdust við eldri 

rannsóknarhefð og lögðu einfalt sjónleitarverkefni fyrir þátttakendur. 

Sjónleitarverkefnið var þáttaleit (pop-out). Þátttakendur áttu að finna markáreiti 

sem var öðruvísi á litinn en önnur truflandi áreiti og svara hvort það vantaði bút, 

hægra eða vinstra megin, á markáreitið. Markáreitið birtist stundum endurtekið í 

sama lit á milli umferða og stundum í öðrum lit. Niðurstaðan var að ýfing kom 

fram þegar markáreitið birtist endurtekið í sama lit og svartími þátttakanda var 

styttri án þess að mistökum fjölgaði (sjá tilraun 3, Maljkovic og Nakayama, 

1994).

Áður en Maljkovic og Nakayama (1994) gerðu sína tilraun höfðu Treisman og 

Gelade (1980) lagt fram þáttabindingarkenninguna (Feature Integration Theory), 

þar sem þau skýra hvernig athygli beinist að hlutum heildar. Að þeirra mati beinist 

athygli að þáttum áreita eins og lit, lögun, halla áreitis og hreyfingu áður en 

þátttakendur auðkenna áreitið sem markáreiti eða ekki. Þeirra kenning var að þetta 

gerði það að verkum að þátttakendur voru fljótir að koma auga á markáreitið og 

skýrði þar með hraðari svartíma, því að markáreitið hefur alltaf einn þátt sem er 

frábrugðin öðrum truflandi áreitum í þáttaleit. Með öðrum orðum töldu þau að 

athygli stýrðist af þeim þætti (stimulus driven) markáreitis, sem stakk í stúf við 

aðra þætti sem einkenndi truflandi áreitin í sjónleitarverkefninu. Rannsakendur 

töldu að hér væru um hugarstýrð ferli (top-down) ferli að ræða.

Aðrir rannsakendur hafa lagt  fram kenningu um svipað viðhorf og ein þeirra heitir 

áreitis-væntinga tilgátan (stimulus-expectancy hypothesis). Þar segir að ef 

þátttakendur vita hver litur markáreitisins verður þá tryggi það hraða og örugga 

svörun (sjá Davies og Graham, 1981). Þetta prófuðu Maljkovic og Nakayama 

(1994). Þau gáfu sér að ef þátttakendur væntu ákveðins litar hvort sem hann væri 
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endurtekinn eða ekki þá ætti það að leiða til hraðari svörunar. Niðurstaðan var að 

þótt litur markáreitis hafði alltaf verið grænn í einni umferð og rauður í næstu og 

þátttakendur þar af leiðandi vitað hvaða lits mætti vænta í næstu umferð, þá var 

svartími lengri en þegar litur markáreitis var endurtekinn hinn sami á milli 

umferða (sjá tilraun 2). Þar með var hvorki hægt að tala um væntingar né 

hugarstýrð ferli í skilningi Treisman og Gelade (1980) og rannsakendur drógu þá 

ályktun að ýfing væri líklega tengd æðri hugarstýrðum ferlum.

        Svartími

Svartímar sjónleitarverkefna veita ekki eingöngu upplýsingar um hvort ýfing eigi 

sér stað heldur eru einnig notaðir til að flokka hvort leit sé árangursrík (efficient 

search) eða árangurslítil (inefficient search). 

Í einföldu sjónleitarverkefni eins og þáttaleit er svartími mun styttri en í annarri 

tegund sjónleitarverkefnis sem nefnist samleit (conjunction search). Ástæðan er sú 

að í samleit hefur markáreitið fleiri en einn sameiginlegan þátt með truflandi 

áreitunum. Til dæmis getur markáreiti verið rauð lóðrétt stika og truflandi áreitin 

rauðar láréttar og grænar lóðréttar stikur. Samleit  er því flóknari og svartími lengri 

en í þáttaleit (sjá Wang, Kristjánsson og Nakayama, 2005).

Rannsakendur töldu lengi framan af að þáttaleit væri árangursrík leit  en samleit 

árangurslítil. Svartímar árangursríkrar leitar var uppspretta kenningar þeirra, þar 

sem svartímar ólíkra aðstæðna var borin saman, svartímar þegar markáreiti var til 

staðar og þegar það var ekki til staðar og einnig hvort leit  væri lengri eftir því sem 

áreitum voru fleiri í leitarverkefninu. Í þessu sambandi er talað um hallatölu 

(search slope), sem segir hvað svartími lengist mikið við hvert áreiti sem bætist 

við heildarfjölda áreita. Þegar markáreiti er til staðar er hallatalan 5 msek./áreiti en 

20 msek./áreiti þegar markáreiti er ekki til staðar (Wang, Kristjánsson og 

Nakayama, 2005).

Útskýringar með tilvísun til hugarstýrðra ferla um hvers vegna svartími sé styttri í 

þáttaleit þegar markáreiti er til staðar hafa þegar verið dregnar í efa og sýnt hefur 
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verið fram á að ýfing skiptir þar máli (sjá Maljkovic og Nakayama, 1994). Ekki 

hefur tekist að skýra nægjanlega vel hvers vegna þátttakendur eru lengur að svara 

þegar markáreiti er ekki til staðar (Wang, Kristjánsson, Nakayama, 2005). 

Rannsakendur töldu að það væri vegna þess að athygli færist  frá einum stað að 

öðrum í sjónleitarverkefninu og það ferli er kallað gagnastýrt ferli (bottom-up). 

Það var útskýrt þannig að þátttakendur þyrftu að skanna hvert áreiti áður en þeir 

gátu svarað hvort markáreiti væri til staðar eða ekki (Treisman og Gelade, 1980). 

Wang, Kristjánsson og Nakayama (2005) prófuðu hvort  hægt væri að gera 

árangurslitla leit að árangursríkri og útbjuggu samleitarverkefni sem þeir kölluðu 

margþætta samleit  (mulitconjunction search). Verkefnið var fjölbreyttra en áður 

hafði tíðkast og var sérstaklega búið til með það í huga að útiloka kenningar fyrri 

fræðimanna um gagnastýrð og hugarstýrð ferli. Niðurstöður þeirra sýndu að 

margþætt samleit  var árangursrík leit og að hallatala var í kringum 0 msek/áreiti 

hvort sem markáreiti væri til staðar eða ekki (sjá tilraun 4). Þar með kollvörpuðu 

þeir fyrri kenningum. Þeir komu með þá útskýringu að í stað gagnastýrðra ferla 

færi fram einhverskonar skynjunarskipulag í athygli  þar sem flokkun ætti sér stað 

í einingar (segment). Þessi flokkun gat verið á einu áreiti þegar markáreiti var til 

staðar og einnig á heild þegar markáreitið var ekki til staðar. Við endurtekningu af 

sömu áreitum hvort sem markáreiti er til staðar eða ekki (streak) á sér stað ýfing, 

sem gerir það að verkum að svartími verður stuttur og telja rannsakendur að allt of 

lítið tillit sé tekið til áhrif ýfingar á svartíma.

        Hvaða eiginleika hefur ýfing?

Sigurðardóttir, Kristjánsson og Driver (2008) prófuðu hvort eiginleikar ýfingar 

kæmu eingöngu fram í styttri svartíma. Þau ákváðu að kanna skynnæmi 

þátttakanda. Þau notuðu aðferð til að reikna skynnæmi (d’) sem sýnir hvort 

þátttakendur hafi raunverulega séð markáreitið og svarað rétt eða hvort 

þátttakendur hefðu giskað á að hafa séð markáreitið og getið rétt (sjá tilraun 1, 

Sigurðardóttir, Kristjánsson og Driver, 2008). 
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Þau notuðu samleitarverkefni og var birtingartími áreita stuttur eða um 200 msek. 

Eftir birtingu áreita kom hula, sem rannsakendur notuðu til að koma í veg fyrir  

þakhrif en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á litla villu í sjónleitarverkefnum. Með 

hulunni fær þátttakandi stuttan tíma til að sjá sjónleitarverkefnið og því líklegra að 

ef hann svari rétt að þá hafi hann tekið rétt eftir. Niðurstöður sýndu að skynnæmi 

jókst í sama hlutfalli og ýfingin. Rannsakendur gátu dregið þá ályktun að í ýfingu 

fælist aukið skynæmi og hægt væri að líkja því við einhverskonar nám 

(Sigurðardóttir, Kristjánsson og Driver, 2008). Ýfing samkvæmt rannsakendum er 

þó ekki meðvitað nám heldur ómeðvitað og margir útskýra það með tilvísun í 

ómeðvitað minni (implicit memory) (Maljovic og Nakayama, 1994; Kristjánsson 

og Nakayama, 2003; Wang, Kristjánsson og Nakayama, 2005).

         Er ýfing ómeðvitað nám?

Hvort ýfing sé ómeðvituð er hægt að athuga með því að velja þátttakendur með 

skert sjónsvið eins og fólk með gaumstol. Gaumstol er afleiðing heilablóðfalls, 

sem gerist yfirleitt hægra megin í heilanum, og leiðir til þess að fólk ,,sér” ekki 

hluti sem birtist á vinstra sjónsviði þess. Fólkið er ekki blint á vinstra sjónsviði 

heldur er það athyglin sem brestur. Kristjánsson, Vuilleumer, Malhotra, Husain og 

Driver (2005) gerðu tilraun með þátttakendum sem voru með gaumstol. 

Sjónleitarverkefnið var einföld þáttaleit  og birtist markáreitið ýmist fyrst á hægra 

sjónsviði svo því vinstra eða öfugt (sjá tilraun 1). Niðurstöðurnar voru að ýfing 

við lit markáreitisins átti sér stað þrátt fyrir að markáreiti birtist  á vinstra sjónsviði 

og að undir eðlilegum kringumstæðum ættu þátttakendur ekki að ,,sjá” það. 

Rannsakendur sýndu þar með fram á að ýfing er ómeðvitað nám. 

          Getur ýfing verið örvuð?

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að styrkir getur haft áhrif á ýfingu, yfirleitt er 

það þannig að þátttakendur vita hver styrkirinn er en í tilraun Kristjánssonar, 
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Sigurjónsdóttur og Drivers (2010) voru tveir möguleikar einn hár styrkir og annarr 

lár og þátttakendur vissu ekki hvort þeir væru að vinna sér inn fyrir hærri styrkir 

eða lægri en svöruðu samt fljótar við hærri styrknum. Tilraunin var þáttaleit og 

áreitin voru græn og rauð, rautt markáreiti gaf af sér 10 stig en grænt 1 stig. 

Þátttakendur voru beðnir um að svara eins hratt og þeir gátu og hvert rétt svar var 

á við áunnin stig sem hægt var að nota sem úttekt í Bókasölu stúdenta (sjá tilraun 

1). Rannsakendur drógu þá ályktun að jafnvel styrkingarskilmálar, sem voru ekki 

augljósir hafa áhrif á ýfingu því að ýfing varð meiri við lit sem gaf hærri 

stigafjölda fyrir rétt  svar.

        Hvaða tilgangi þjónar ómeðvitað minniskerfi? 

Kristjánsson (2006) fjallar um ómeðvitaða minniskerfið sem öflugt  hjálpartæki til 

að beina athygli að því sem skiptir mann máli í umhverfinu og viðhalda þeim 

upplýsingum sem þær fela í sér. Hann telur að það nám sem fer fram í ýfingu sé 

takmörkum háð eins og athyglin sem kemur fram í hvernig við beitum henni í 

daglegu lífi, því það er sem sjónskynjunarkerfið velji úr þau áreiti sem skipta máli 

í umhverfinu, einblíni á þau og yfirsjáist önnur áreiti. 

Simons (2000) skilgreinir tvennskonar athyglisföngun. Annarsvegar meðvituð eða 

augljós (explicit capture) athygli og hinsvegar ómeðvituð eða falin (implicit 

capture). Dæmi um augljósa athygli er áberandi áreiti sem birtist  á sjónarsviði 

sjáandans og dregur athygli að sér. Falin athygli er aftur á móti þegar áberandi 

áreiti birtist  og hefur áhrif á sjáandannn hvort sem hann gerir sér grein fyrir því 

eða ekki. Til dæmis hafa vísbendi verið notuð í sjónleitarverkefni sem er rétt fyrir 

neðan skynþröskuld þátttakanda, en þátttakandi hefur samt sem áður svarað oftar 

rétt  í kjölfar vísbendisins en þegar ekkert vísbendi er notað.

Most ofl. (2001) gerðu rannsókn þar sem þátttakendur sáu fjóra hvíta og fjóra 

svarta bókstafi á skjánum. Stafirnir hreyfðust einn í einu og þátttakendur áttu að 

fylgjast með annaðhvort svörtum eða hvítum bókstöfum og telja skiptin sem 

stafirnir hreyfðust. Skömmu eftir að tillraunin hófst birtist óvænt rautt áreiti 

vinstra megin á skjánum og færðist hægt og rólega þvert yfir skjáinn í sjónlínu og 
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hvarf vinstra megin. Alls var hið óvænta áreiti í fimm sekúndur á skjánum. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu séð eitthvað annað áreiti en bókstafina. 

Í 30% tilfella sáu þátttakendur ekki óvænta áreitið sem var ekki eingöngu öðruvísi 

á litinn og var ekki bókstafur heldur krosstákn. Ástæðan fyrir því að þátttakendur 

sáu ekki áreitið er sú að þeir voru of uppteknir af verkefninu sem þeir voru að fást 

við og athyglin beindist eingöngu að hvítum og svörtum bókstöfum. Þetta 

fyrirbæri kallast athygliblinda (attentional blindness) og snýst um að athygli 

einskorðist að því verkefni sem skiptir máli á þeirri stundu sem það er framkvæmt 

og ekki er tekið eftir öðrum óvæntum áreitum á meðan. Litur og birtustig óvænta 

áreitisins skiptir þar máli. Þegar tilraunin var endurtekinn með svörtum kross tóku 

þátttakendur yfirleitt eftir honum ef þeir voru að fylgjast með svörtum bókstöfum, 

en grár kross sást aðeins í helmingi tilfella (sjá Most ofl., 2001).

         Jákvæðar tilfinningar

Kristjánsson og Campana (2010) sögðu að ýfingu mætti líkja við athygli 

karlmanns sem væri heillaður af konu í rauðum kjól. Litur kjólsins gerði það að 

verkum að maðurinn var fljótur að finna hana aftur innan um annað fólk ef 

athyglin á annað borð veik frá henni. 

Erótík og athygli var rannsakað af Most (2007). Þátttakendur voru beðnir um að 

svara hvort mynd sneri á hlið eða hvolfi. Inn á milli birtust myndir ýmist 

hlutlausar, neikvæðar eða erótískar. Hlutlausu myndirnar voru landslags- og 

byggingarmyndir, neikvæðu myndirnar sýndu ofbeldi og erótísku myndirnar voru 

af fáklæddum konum, mönnum og pörum. Þátttakendur áttu síðan að svara hvort 

að mynd sem birtist skömmu á eftir hlutlausri, neikvæðri eða erótískri mynd sneri 

á hlið eða hvolfi og gátu þátttakendur unnið sér inn peninga ef þeir gátu svarað 

rétt  (sjá tilraun 3, Most ofl., 2007). Niðurstaðan var að þátttakendur svöruðu 

sjaldnar rétt skömmu á eftir neikvæðri og erótískri mynd. Helsti munurinn fólst í 

að konur áttu erfiðara með að leiða myndir af ofbeldi hjá sér, en karlmenn áttu 

erfiðara með að leiða erótískar myndir hjá sér. Það kallast tilfinninga-bundin 
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blinda (emotion-induced blindness) þegar athygli verður svo upptekin af áreiti að 

önnur áreiti, sem fylgja í kjölfarið, falla í skuggann.

         Neikvæðar tilfinningar

Áður en Most ofl. (2007) gerði sína tilraun um áhrif neikvæðra og erótískra 

mynda höfðu rannsakendur skoðað viðbrögð við áreitum sem vekja neikvæðar 

tilfinningar. 

Þekktasta og oftast notaða tilraunarverkefnið er Stroop próf (Bar-Haim ofl., 2007). 

Það er lita og orðapróf, tilraunin gengur út á að segja hvaða litur er á orði og leiða 

merkingu orðanna hjá sér. Það hefur sýnt sig að erfitt er að segja nafn á lit þegar 

orðið hefur andstæða merkingu eins og að segja grænn þegar það stendur rauður. 

Ein útgáfa af Stroop er tengd tilfinningum, orð eins og krabbamein borið saman 

við hlutlaust orð sýnir að þátttakendur eru lengur að svara hvaða litur sé á orðinu 

krabbamein en til dæmis hlutlaust orð eins og diskur og hafa rannsakendur túlkað 

það sem svo að tilfinningaleg merking orðsins valdi því að svartími sé lengri.

Depil próf (dot-probe paradigm) (MacLeod ofl., 1986) þykir betra en Stroop 

prófið. Það hefur verið notað til að sýna fram á að athygli beinist fremur að þeim 

stað sem ógnvekjandi áreiti birtist á áður. Tilraunin er þannig að tvær myndir eru 

birtar í einu, önnur er ógnvekjandi og hin er hlutlaus, í stuttan tíma. Því næst 

birtist depill á öðrum hvorum stað myndanna. Þátttakendur eru beðnir um að svara 

eins fljótt og þeir geta hvorum megin depillinn birtist. Ef þátttakendur eru fljótari 

að svara þegar depillinn birtist á sama stað og ógnvekjandi áreitið áður, þá er talið 

merki um að athyglin beinist meira að ógnvekjandi áreitinu en hinu hlutlausa. Það 

að depil próf sé betra en Stroop er vegna þess að það hefur sýnt sig að myndir hafi 

meiri áhrif á þátttakendur en orð (Bar-Haim ofl., 2007)

Ljósmyndir af svipbrigðum hafa verið notaðar á sama hátt og einfalt 

sjónleitarverkefni. Myndir af andlitum með ólíkum svipbrigðum birtast á 

skjánum. Ýmist reitt  eða brosandi andlit  innan um hlutlaus eða hlutlaust innan um 

reið eða glöð andlit. Niðurstaðan var að ýfing varð bæði við reiðu og brosandi 
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andliti þegar þau birtust endurtekið innan um hlutlaus, en það varð engin ýfing við 

hlutlausum andlitum sem birtust meðal reiðra eða brosandi andlita (Lamy, Amunts 

og Bar-Haim, 2008). Niðurstöðurnar skjóta skökku við þáttabindingarkenningu 

Treismans og Gelades (1980), því þar var talið að reitt  eða brosandi andlit innan 

um hlutlaus væru jafn áberandi og hlutlaust innan um reið og brosandi andlit. Þar 

sem þættir markáreitisins skeri sig alltaf úr þegar þeir eru ekki eins og truflandi 

áreitin.

         Afhverju hafa áreiti sem vekja neikvæðar tilfinningar meiri áhrif en hlutlaus?

Í hinu daglega lífi draga áreiti sem vekja neikvæðar tilfinningar ósjálfrátt athygli 

að sér og geta viðhaldið athyglinni í þeim mæli að manneskjan á erfitt með að 

slíta augun frá áreitinu. Most ofl. (2005) tók dæmi um ökumenn sem verða vitni af 

bílslysi. Bílslysið vekur svo mikla athygli að ökumenn snúa höfðinu að slysstað, 

eins langt og lengi og þeir mögulega geta. Með öðrum orðum er sem ökumaðurinn 

hafi liðamótalausan háls eða gúmmíháls (rubbernecking). 

Most ofl. (2005) vildi rannsaka hve lengi athygli beindist að áreitum sem vektu 

neikvæðar tilfinningar og hvort það væri á kostnað annarra áreita sem fylgdu í 

kjölfarið. Þátttakendur voru beðnir um að svara hvernig hlutlaus mynd sneri. 

Myndabirtingarnar voru mjög hraðar. Tegund mynda voru annaðhvort myndir sem 

vöktu neikvæðar tilfinningar, t.d. ofbeldi eða hlutlausar myndir, t.d. landslag. 

Niðurstaðan var að myndir sem vöktu neikvæðar tilfinningar viðhélt athygli þótt 

áreitið hyrfi fljótt og leiddi til að þátttakendur gátu síður svarað rétt.

Algengasta skýringin er út frá þróunarlegu sjónarmiði, við höfum innbyggða vörn 

gegn áreitum sem vekja tilfinningar eins og ótta. Viðbrögðin eru til að forðast 

skaða og hefur afkomugildi (Fox, Russo, Bowles og Dutton, 2001; Most ofl., 

2005; Lamy, Amunts og Bar-Haim, 2008). 
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Hafa litir merkingu?

Rauðklædda konan úr dæmisögu Kristjánssonar og Campana (2010) er ekki úr 

lausu lofti gripin því að rannsóknir hafa sýnt fram á að karlmenn laðast ómeðvitað 

meira að rauðklæddum konum (Elliot og Niesta, 2008). Rannsakendur notuðu 

ljósmyndir af sömu konunni íklæddri rauðri skyrtu á annarri en blárri á hinni, en 

að öðru leyti var myndin nákvæmlega eins. Þátttakendum fengu aðra hvora 

útgáfuna og áttu að meta hve aðlaðandi konan var, svara hvort þeir vildu hitta 

hana og hve miklum peningum þeir vildu eyða í hana. Þátttakendur sem fengu 

mynd af konunni í rauðu voru tilbúnir að gera mikið meira fyrir konuna en 

þátttakendur sem fengu myndir af konunni í bláu (sjá tilraun 5, Elliot og Niesta, 

2008).

Þótt rauður litur geti táknað losta er rauður litur einnig tengdur ótta. Moller, Maier 

og Elliot (2009) veltu því fyrir sér hvort merking rauða litarins væri tilkomin 

vegna klassískrar skilyrðingar eða hvort hún væri meðfædd. Dæmi um klassíska 

skilyrðingu væri að kennari skrifar athugasemdir með rauðu í ritgerðir nemenda 

sinna.

Rannsakendur notuðu Stroop  próf, þátttakendur áttu að svara hvort orð sem birtist 

á skjánum væri orð sem hægt væri að flokka undir velgengni eða mistök. Orðin 

voru ýmist skrifuð í rauðu eða grænu. Svartími var síðan metin. Þátttakendur voru 

fljótari að svara orðum sem skrifuð voru með rauðu og flokkuðust undir mistök en 

orðum sem voru skrifuð með grænu en flokkuðust undir sama flokk. Sama átti við 

með orð sem þátttakendur flokkuðu undir velgengni ef orðin voru skrifuð með 

grænu þá voru þátttakendur fljótari að svara en þegar orðin voru skrifaðir með 

rauðu. Þar með staðfestu rannsakendur að rauður litur svo og grænn hafi ákveðna 

merkingu í hugum þátttakanda og þeir telja að sú merking sé tilkomin bæði vegna 

klassískrar skilyrðingar og að hún sé þeim meðfædd.

Í rituðu máli er oft vísað í liti til að undirstrika það sem er verið að tala um, til 

dæmis er talið að hið góða sé ljós eða birta en hið illa myrkur (Meier, Elliot, og 

Lichtenfeld, 2008). Svartur litur og árásargirni hefur verið tengt saman í einni 

rannsókn. Frank og Gilovich (1988) báðu þátttakendur um að meta árásargirni 
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mismunandi fótboltaliða eftir leikbúningum. Þátttakendur voru sammála um að 

þeir sem klæddust svörtum búningi væri árásargjarnastir 

         Markmið tilraunarinnar

Aðalmarkmið tilraunarinnar er að kanna hvort  að ýfing komi fram í kjölfar 

ógeðfelldra mynda, til samanburðar verður ýfing skoðuð í kjölfar hlutalausra 

mynda og mynda á hvolfi. Ekki hefur verið gerð tilraun á áhrifum ógeðfelldra 

mynda á ýfingu í einföldu sjónleitarverkefni. Ef ýfing kemur fram í kjölfar 

ógeðfelldra mynda þá er forvitinilegt að vita hvort ýfing eigi sér stað frekar á 

rauðu markáreiti. Þar sem rauður litur ætti frekar að vera tengdur við ógeðfelldar 

myndir fremur en grænn samkvæmt rannsóknum Moller, Maier og Elliot, (2009). 

Tilgáturnar eru tvær:

1. Ýfing á sér stað í kjölfar ógeðfelldra mynda sem og hlutlausra og mynda á 

hvolfi.

2. Ýfing verður á rauðum lit  markáreitis fremur en grænum í kjölfar ógeðfelldra 

mynda, samanborið við ýfingu hlutlausra mynda sem og mynda á hvolfi.
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Tólf sálfræðinemar við Háskóla Íslands, á aldrinum 22 til 53 ára, fimm karlmenn 

og sjö konur. Úrtakið var hentugleikaúrtak og þátttakendur sjálfboðliðar. Allir 

þátttakendur voru rétthentir og með eðlilega sjón nema ein sem notaði linsur. 

Tveir þátttakendur töldu sig ekki hafa staðið sig nógu vel og við nánari athugun 

var villusvörun þeirra yfir 65% og því voru gögn þeirra fjarlægð úr gagnasafninu. 

Eftir voru fjórir karlmenn og sex konur á aldrinum 22 til 26 ára.

         Tækjabúnaður

Tilraunin fór fram í tilraunastofu í kjallara Odda Í Háskóla Íslands. Tilraunin var 

keyrð í G4 Macintosh tölvu með sérhönnuðum hugbúnaði, forritaður í C og stuðst 

var við Vision Shell PPC fallasafnið. Við úrvinnslu var notast við útgáfu 13.0 fyrir 

Mac OS X af SPSS forriti og Microsoft Excel.

          Áreiti

Áreiti voru ljósmyndir og einfalt  sjónleitarverkefni. Í sjónleitarverkefninu voru 24 

tíglar. Hver tígull var 13 mm. og var annaðhvort grænn eða rauður á litinn. 

Ljósbirta (luminance) grænu tíglana var 25 cd/m² og rauðra 12 cd/m². Áreitin 

birtust á svörtum < 0,1 cd/m² bakgrunni. 

Tíglarnir birtust í óreglulegu mynstri á skjánum og á markáreiti vantaði 0.3 mm. 

horn annaðhvort að ofanverðum tíglinum eða neðanverðum.

Ljósmyndirnar voru í lit og voru allar af fólki. Stærð myndanna var 7,5 x 6 sm. og 

birtust þær á miðjum skjánum. Þrjár tegundir ljósmynda voru notaðar: hlutlausar, 

á hvolfi (180˚) og ógeðfelldar. Hlutlausu ljósmyndirnar sýndu fólk við eðlilegar 

aðstæður, heima eða úti í náttúrunni. Myndirnar á hvolfi voru sömu og hlutlausu 

Aðferð

          Þátttakendur
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myndirnar nema á hvolfi. Ógeðfelldu myndirnar sýndu ógeðfelld lýti af fólki 

vegna sjúkdóma eða áverka. Myndirnar voru fengnar úr International Affective 

Picture System (IAPS) og voru valdar með sérstöku tilliti til áhrifa þeirra (sjá 

Most ofl., 2005).

          Rannsóknarsnið

Frumbreytur tilraunarinnar voru tvær, tegund myndar og endurtekning litar 

markáreitis. Breytan tegund mynda tók þrjú gildi; hlutlausar myndir, myndir á 

hvolfi og ógeðfelldar myndir. Breytan endurtekning litar markáreitis tók þrjú 

gildi; nýr litur, endurtekning litar einu sinni eða tvisvar og endurtekning litar 

þrisvar eða oftar. Fylgibreyta var svartími mældur í millisekúndum og rannsóknin 

byggist á innanhóparsamanburði.

      

          Framkvæmd

Einn þátttakandi tók tilraunina, í einu. Eftir að þátttakandi hafði fengið sér sæti 

fyrir framan tölvuskjáinn, var tilraunin útskýrð munnlega fyrir honum. Þátttakandi 

fékk að prófa 50 umferðir og var beðin um að spyrja ef eitthvað væri óljóst. Þegar 

þátttakandi hafði lokið æfingarumferðunum hófst  tilraunin, sem var 2x406 

umferðir með stuttu hléi eftir fyrstu 406 umferðirnar og seinni. Tilraunin tók um 

50 mín.. Fyrst  birtist mynd, síðan kom leitarverkefni og strax á eftir hula, sem 

þakti allan skjáinn og hvarf ekki fyrr en þátttakandi var búinn að svara. 

Birtingartími myndar og leitarverkefnis stóð í 82,36 msek. Markáreitið í 

leitarverkefninu gat verið rauður eða grænn tígull og truflandi áreitin voru rauðir 

eða grænir tíglar í andstæðum lit  við markáreiti. Hulan var óreglulegt munstur í 

rauðum og grænum lit, sem var eins á litinn og tíglarnir í leitarverkefninu. 

Þátttakendur áttu að svara hvort horn vantaði að ofanverðu eða neðanverðu 

markáreitisins, með því að ýta á tilheyrandi sérmerktann hnapp. Hnapparnir voru 

tveir og voru staðsettir hver ofan við annan neðst á lyklaborðinu til hægri. Efri 

hnappurinn merkti að horn vantaði að ofan og neðri hnappurinn að horn vantaði 
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að neðan. Ef þátttakendur svöruðu rétt gaf tölvan frá sér háan tón en lágan ef 

svarið var rangt. 

Af 406 umferðum birtust hlutlausar myndir 290 sinnum, myndir á hvolfi 58 

sinnum og ógeðfelldar myndir 58 sinnum. Ógeðfelldu myndirnar gátu birst hvar 

sem var í röðinni og var röðun mynda yfirhöfuð af handahófi samkvæmt forriti. 

Eins gat markáreiti birst í nýjum lit eða endurtekið í sama lit. Myndir á hvolfi voru 

notaðar til viðmiðunar, til að tryggja að þau áhrif sem kæmu fram vegna 

ógeðfelldu myndanna stafaði af þeim en ekki vegna annarra þátta, eins og lit. 

Á mynd 1 er hægt að sjá hvernig tilraunin leit út í grófum dráttum tekið skal fram 

að myndin er ekki nákvæm eftirlíking af tilrauninni sjálfri. 

Mynd 1. Sýnishorn af einni umferð í tilrauninni, fyrst birtist ljósmynd í 82,36 msek., síðan birtist 
sjónleitarverkefnið eitt augnablik og þar næst kom hula. Hulan var þar til þátttakendur svöruðu og 
hvarf ekki fyrr en þeir höfðu svarað og ný umferð hófst.
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Niðurstöður

Byrjað var á að skoða svartíma réttra svara og taka augljósa frávillinga út, allt 

fyrir neðan 0 og ofan 2500 msek., alls 4 svartímar. Því næst var meðaltal réttra 

svartíma reiknaður út fyrir tegund mynda og endurtekningar litar markáreitis. Allir 

svartímar fyrir ofan eða neðan þremur staðalfrávikum fyrir hverja tegund mynda 

og endurtekningar lit markáreitis voru fjarlægðir, alls 99 svartímar.

Tafla 1. Meðaltöl og staðalfrávik eftir tegund mynda og endurtekningu litar 

markáreitis.

Endurtekning litar Tegund mynda Meðaltal Staðalfrávik

0 0 676,03 165,130

1 688,97 181,048

2 700,97 167,005

1 0 675,66 185,369

1 678,67 192,857

2 697,91 164,292

2 0 659,63 169,207

1 652,67 156,631

2 650,14 153,951

*Endurtekning litar; 0 = nýr litur, 1 = litur endurtekin einu sinni eða tvisvar, 2 = litur endurtekin 
þrisvar eða oftar.
**Tegund myndar; O = hlutlaus mynd, 1 = mynd á hvolfi, 2 = ógeðfelld mynd

Á mynd 2 má sjá meðalsvartíma eftir tegund mynda og endurtekningu lit 

markáreitis. Þar sést að þátttakendur voru lengur, að meðaltali, að svara þegar 

ógeðfelldar myndir birtust á undan leitarverkefninu heldur en þegar myndirnar 

voru hlutlausar eða á hvolfi. Lengri svartími í kjölfar ógeðfelldrar myndar á þó 

eingöngu við þegar nýr litur var á markáreiti og þegar litur markáreitis var 

endurtekinn einu sinni eða tvisvar en ekki þegar litur markáreitis var endurtekinn 

þrisvar eða oftar.
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Mynd 2. Meðalsvartími eftir fjölda endurtekningar litar markáreitis og tegund mynda.

Tvíbreytudreifing var gerð til að reikna hvort marktækur munur væri á milli 

meðalsvartíma endurtekningar litar eftir tegund mynda. Niðurstaðan sýndi 

marktækan mun á milli nýs litar markáreitis og endurtekningar litar markáreitis 

þegar endurtekningin var þrisvar eða oftar, F(2,4545) = 6,048, p  < 0,002, en ekki á 

milli tegunda mynda, F(4,4545) = 0,744, p  > 0.05.

                                                     

                                                     

Mynd 3. Meðaltalssvartími eftir fjölda endurtekninga lita markáreita í kjölfar hlutlausrar myndar.

Meðaltalssvartíma við nýjum lit við rauðu markáreiti er 678,47 msek. og við 
grænum 673,62  msek. Við endurtekningu litar lækkar meðaltalssvartíminn rauðs 
markáreitis niður í 673,11 msek. og grænt 670,00 msek. Heildarhlutfall réttra 
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svara í kjölfar hlutlausrar myndar var 58, 1%. Á mynd 3 má sjá að bæði verður 

ýfing við grænu og rauðu markáreiti í kjölfar hlutlausrar myndar.

                

Mynd 4. Meðaltalssvartími eftir fjölda endurtekninga lita markáreita í kjölfar mynda á hvolfi

Meðaltalssvartími nýs litar rauðs markáreitis er 672,27 msek. en græns 706,24 
msek. Við endurtekningu litar markáreitis verður meðaltalssvartími rauðs 
markáreitis 669,45 msek. og græns 672,64 msek. Heildarhlufall réttra svara 
mynda á hvolfi var 57,8%. Mynd 4 sýnir að ýfing á sér eingöngu stað á grænu 
markáreiti en ekki rauðu. 

Mynd 5. Meðaltalssvartími eftir fjölda endurtekninga lita markáreita í kjölfar ógeðfelldrar myndar.

Meðaltalssvartími nýs litar við rauðu markáreiti er 713,63 msek. og við grænu 
686,79 msek. Við endurtekningu rauðs markáreitis er meðaltalssvartími 681,15 
msek. en græns 686,99 msek. Heildarhlutfall réttra svara í kjölfar ógeðfelldra 
mynda var 51,4%. Á mynd 5 má sjá að rauður litur markáreitis ýfist í kjölfar 

ógeðfelldra mynda en ekki grænn.
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Umræða

Í tilrauninni var leitast við að svara þeirri spurningu hvort ýfingaráhrif kæmu fram 

í kjölfar ógeðfelldra mynda samanborið við hlutlausar myndir og mynda á hvolfi. 

Svarið er já. Þátttakendur voru lengur að svara þegar markáreiti birtist í öðrum lit 

en í fyrri umferð í kjölfar ógeðfelldra mynda en í kjölfar hlutlausra mynda og 

mynda á hvolfi. Hugsanlega skýringu má finna hjá fyrri rannsakendum sem 

skoðað hafa áhrif áreita sem vekja neikvæðar tilfinningar. Þar hefur verið sagt að 

athyglin beinist lengur að ógnandi áreiti en hlutlausu áreiti, jafnvel svo að 

þátttakendur hafa ekki tekið eftir öðru áreiti sem birtist skömmu á eftir. Þetta 

kemur einnig heim og saman við hlutfall réttra svara eftir tegund mynda. 

Þátttakendur gerðu miklu oftar mistök í kjölfar ógeðfelldra mynda en í kjölfar 

samanburðar myndanna.

Aftur á móti verður svartími mun styttri þegar markáreitið birtist endurtekið í 

sama lit og verður svartími í kjölfar ógeðfelldra mynda jafn stuttur og hinna, sem 

merkir að ýfinga á sér stað hvort sem um ógeðfelldar mynd er að ræða eða ekki. 

Það merkir að þrátt fyrir að ógeðfelldar myndir trufli athygli þá starfar hið 

ómeðvitaða minni samt sem áður. Taka skal þó þessari yfirlýsingu með fyrirvara 

þar sem ekki eru til önnur gögn sem styðja málflutningin.

Bæði var notaður mjög stuttur biritngartími og hula til að koma í veg fyrir að 

þátttakendur sæju leitarverkefni nægjanlega vel. Þetta var gert til  að ýta undir að 

svörun væri ekki að ráðnum hug og þannig sýna fram á hið ómeðvitaða 

athygliskerfi væri að verki (sjá Kristjánsson og Nakayama, 2003). 

Í fyrri rannsóknum hefur oft  verið stuðst  við samskonar leitarverkefni og var 

notað í þessari tilraun, þar á meðal rauð og græn markáreiti. Ýfing hefur alltaf 

sýnt sig við endurtekningu makráreitis hvort sem liturinn er rauður eða grænn. 

Það er því eðlilegt að ýfing eigi sér stað bæði á rauðum og grænum markáreitum í 

kjölfar hlutlausra mynda. Ekki hefur áður verið skoðað hvort annar hvor liturinn 

ýfist meira í kjölfar ógeðfelldra mynda. Í okkar tilraun kemur ýfing fram á rauðu 

markáreiti í kjölfar ógeðfelldra mynda. Í myndum sem birtust á hvolfi  og eru 

samanburðarmyndir kemur ýfing á grænu markáreiti en ekki rauðu. Það merkir að 
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áhrif ógeðfelldu myndanna stafi af þeim en ekki einhverju öðru. Þátttakendur urðu 

því fyrir áhrifum af myndunum sem þau tengdu við rauðann lit (sjá Moller, Maier 

og Elliot, 2009)

Með þessari tilraun er lítið innlegg lagt í umræðuna um ýfingu, viðbótin felst  í 

tilfinningum. Getur verið að ýfingin sem virðist ómeðvitað nám sem hægt er að 

örva án meðvitundar þátttakenda (sjá Kristjánsson, Sigurjónsdóttir og Driver, 

2010) sé tilfinningum háð? Ef miðað er við að rauður litur merki hættu í kjölfar 

ógeðfelldra mynda má segja að um sé að ræða tilfinningaleg viðbrögð 

þátttakenda.

Það var ekki svo að það var ekki valið grænt markáreiti í kjölfar ógeðfelldrar 

myndar heldur var engin ýfing á grænu markáreiti, sem gefur til kynna að 

þátttakendur hafi ekki séð græna markáreitið og getið rétt. Vegna þess að 

ýfingarferlið felur í sér að ýfing á sér ekki stað fyrr en litur markáreitis er 

endurtekinn og það er liturinn sem festist í ómeðvituðu minni og gerir það að 

verkum að þátttakendur eru fljótari að finna markáreitið.

Einnig væri áhugavert að vita hvort hægt sé að stjórna athygli og þá sérstaklega 

þeim áhrifum sem neikvæð áreiti vekja. Most ofl. (2005) kannaði hvort 

þátttakendur gætu leitt  hjá sér áreiti sem vekja neikvæðar tilfinningar. 

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalistum, sem áttu að mæla hve 

auðveldlega þátttakendur gætu leitt hjá sér áreiti sem vekja neikvæðar tilfinningar 

(harm avoidance). Þeir sem skoruðu hátt á kvarðanum áttu ekki auðvelt með að 

leiða áhrifin hjá sér, en hinir sem skoruðu lágt sögðust  geta það. Því næst voru 

þátttakendur prófaðir. Þeir sem skoruðu hátt á kvarðanum gekk ekki vel að leiða 

neikvæðu áreitin hjá sér og hinir sem skoruðu lágt, gekk vel að leiða óþægilegu 

áreitin hjá sér. 

Það væri forvitnilegt að skoða hvort áhorfendur geti stjórnað athygli og 

tilfinningum, með því að gera tilraunina aftur en nú með leiðbeiningum um leiða 

áhrifa ógeðfelldu myndanna hjá sér, veita peningaverðlaun og sjá hvort 

niðurstöður yrðu aðrar.
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