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Lögmál atferlisfræðinnar eiga jafnt við um hugrænt atferli og sýnilegt atferli. Sýnt hefur 

verið  fram á  að mögulegt  er  að  hafa áhrif  á  hvernig  áreitisúrvinnsla  fer  fram innan 

taugakerfisins með jákvæðri styrkingu. Einnig hefur verið sýnt fram að mögulegt er að 

stjórna sinni eigin heilavirkni fái maður endursvörun. Með þessari tilraun var reynt að 

auka SMR/þeta hlutfallið yfir hliðlægum heilasvæðum með því að nota heilarafritun og 

jákvæða styrkingu. Tilraunahópur fékk jákvæða styrkja í hvert skipti sem hlutfallið fór 

yfir ákveðin viðmið en samanburðarhópur fékk falska styrkja eftir ákveðinni tímaröð. 

Spáð  var  að  SMR/þeta  hlutfallið  myndi  aukast  meira  hjá  tilraunahóp  en 

samanburðarhóp. Ekki tókst að sýna fram á að mögulegt væri að auka þetta hlutfall með 

jákvæðri styrkingu. Líklegast var það vegna þess að styrkjarnir virkuðu ekki sem slíkir 

nema hjá hluta þátttakenda. Hugsanlega væri hægt að nota þessa tækni til að álykta um 

hvaða tiltekna heilavirkni orsaki ákveðna hugræna úrvinnslu, takist það að sýna fram á 

að hún sé möguleg.
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1. Virk skilyrðing

Hægt er að hafa áhrif á líkindi þess hvort að hegðun endurtaki sig eða ekki með því að 

veita svokallaða styrkja eftir að hún hefur átt sér stað (Skinner, 1969). Styrkir, eða 

jákvæður styrkir öllu heldur, er, samkvæmt Skinner, hlutur eða atburður sem fylgir 

hegðun og eykur líkurnar á að hegðunin endurtaki sig. Með því að stjórna því hvort og 

hvenær maður veitir lífveru styrkja má þar af leiðandi stjórna því hversu líklegt er að 

lífveran hegði sér á tiltekinn hátt á tilteknum tíma. Þegar maður styrkir ákveðna hegðun 

er maður að stunda það sem kallað er atferlismótun, eða virk skilyrðing. Hefðbundin 

atferlismótunarrannsókn fer þannig fram að lífvera (t.d. rotta) er sett í einangraðar 

tilraunaaðstæður (t.d. búr). Fylgst er með einni tiltekinni hegðun (t.d. það að ýta á slá), 

og í hvert skipti sem þessi hegðun á sér stað er gefinn styrkir (t.d. matur). Tíðni 

hegðunarinnar er þá skráð og séð hvort hún hafi aukist eða ekki. Hafi hegðunin aukist 

hefur tekist að skilyrða hana (Pierce og Cheney, 2008).

Það sem er að gerast innan taugakerfisins þegar jákvæð skilyrðing á sér stað er að 

taugabrautir eru að styrkjast. Tvær eða fleiri taugafrumur styrkja tengslin sín á milli með 

þeim afleiðingum að líkurnar á að þær sendi aftur boð sín á milli, aukast. Strax á 

árdögum sálfræðinnar var þetta víðtekin hugmynd um hvernig nám fer fram (Carlson, 

2007), eða eins og William James (1891/1952) orðaði það þegar hann útskýrði hvernig 

lífverur læra hluti upp á nýtt eftir að hafa orðið fyrir taugaskaða:

Því má aldrei gleyma að straumur sem leitar inn, þarf að fara út einhverstaðar. Og ef hann fer 

aðeins einu sinni af slysni út á sama stað og hann fór áður, þá mun ánægjan af uppfyllingunni, er 

meðvitundin tengd heilanum sem heild upplifir, laga og styrkja þessa tilteknu braut og auka 

líkurnar á að straumurinn fari um hana aftur. (bls. 47, þýð. mín)

Því oftar sem tvær frumur senda boð á svipuðum tíma, þeim mun sterkari verður 
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tengingin á milli þeirra, sem þýðir það að líkurnar á að þær sendi boð hvor til annarrar 

aukast, þetta hefur verið nefnt lögmál Hebbs (Carlson, 2007, bls. 451) og á það við í 

flestu námi, þar á meðal virkri skilyrðingu.

Auk lögmáls Hebbs virðast dópamínergar taugafrumur (þ.e. frumur sem virkjast við 

taugaboðefnið dópamín) eiga stóran þátt í jákvæðri styrkingu. Við birtingu áreitis sem 

verkar sem jákvæður styrkir eykst blóðflæði um heilasvæði sem talin eru tengjast 

dópamínflæði (Ahron o.fl., 2001). Við jákvæða styrkingu eru það nokkrir hópar tauga-

frumna sem þurfa að skjóta saman í sífellu til að tengingin styrkist á milli þeirra og 

líkurnar á að hegðunin sé endurtekin aukist. Það er meðal annars, frumurnar sem tengjast 

skilyrtu hegðuninni, frumurnar sem tengjast styrkinum og frumurnar sem tengjast 

greinireitinu (það áreiti sem sýnir að hegðun leiði til styrkis) (Carlson, 2007, kafli 13).

2. Heilarafritun

Í þessari rannsókn verður reynt að beita atferlismótun til að breyta heilavirkni. Það er því 

gengið út frá því að lögmál atferlisfræðinnar eigi jafn vel við um hegðun sem á sér stað 

innan taugakerfisins, hegðun sem ég mun kalla hugrænt atferli (nánar síðar), eins og 

með sýnilega hegðun. Heilarafriti (electroencephalogram, EEG) verður notaður til að 

atferismóta ákveðið hugrænt atferli.

Heilarafritun virkar þannig að tvö rafskaut eru sett á höfuðleðrið sem mæla spennu-

mun á rafleiðni húðarinnar undir skautunum. Rafstraumurinn verður vegna himnu-

spennubreytinga í taugafrumum fyrst og fremst í heilaberkinum. Við slíka spennu-

breytingu verða skipti á jónum yfir frumuhimnuna og umskautun verður sem leiðir út á 

yfirborð húðarinnar. Sumar taugafrumur (aðallega pýramídafrumur) í heilaberki eiga það 

til að samstilla sig á ákveðna tíðni (synchronization), sem þýðir að stór hluti þeirra 
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myndar boðspennur á sama tíma með svipuðu millibili. Því fleiri taugafrumur sem eru 

virkar á sama tíma, þeim mun meiri verður spennan sem rafskautin nema. Meiri spenna 

þýðir með öðrum orðum að fleiri taugafrumur eru virkar undir rafskautunum (Speck-

mann og Eiger, 2005).

Algent er að skipta heilavirkni í tíðnisvið eftir því á hvaða tíðni taugafrumurnar eru 

samstilltar á. Það eru Deltabylgjur (0 – 4 Hz), þetabylgjur (4 – 8 Hz), alfabylgjur (8 – 12 

Hz), betabylgjur (12 – 20 Hz) og gammabylgjur (20 – 40 Hz). Það er hægt að tala um að 

hér sé á ferðinni ólík heilavirkni þar sem oftast eru það mismunandi taugafrumur sem 

samstilla sig á hver á sína tíðni og fá taugaboð frá ólíkum kjörnum dýpra í heilanum. 

Hvert tíðnisvið er þannig tengt mismikilli árvekni, meðvitund og  upplifun einstak-

lingsins (Steriade, 2005; von Stein og Sarnthein, 2000; Ward, 2003). Auk framan-

greindra tíðnisviða hefur einnig verið lýst svokölluðum skynhreyfibylgjum (sensory-

motor rhythm, SMR) sem eru á 12 – 15 Hz oftast yfir skynhreyfiberki (Sterman, 1996; 

2000).

3. Hugrænt atferli

Eins og áður sagði verður hér reynt að atferlismóta hugrænt atferli. Hugrænt atferli er sú 

hegðun sem á sér stað innan taugakerfisins og lýsir sér ekki nema með óbeinum hætti í 

sýnilegri hegðun. Í raun er ekkert sem segir að skilyrðing sem lýsir sér ekki í sýnilegri 

hegðun eigi sér stað með annars konar hætti en til dæmis þegar rotta er skilyrt til að ýta á 

slá. Segjum að það hafi jákvæðar afleiðingar að beina athyglinni á einhvern ákveðinn 

hátt við tilteknar aðstæður, þá ættu líkurnar að aukast að maður beini athyglinni aftur á 

sama hátt næst við svipaðar aðstæður. Þannig ættu frumur sem tengjast aðstæðunum 

(greinireitinu), þessari athyglisbeitingu og jákvæðu afleiðingunum að styrkja tengslin sín 
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á milli og þar af leiðandi auka líkurnar á að þær sendi boð sín á milli.

Hingað til hafa atferlisrannsóknir fyrst og fremst einblínt á sýnilegt atferli. Þó eru til 

rannsóknir sem sýna fram á að lögmál atferlisfræðinnar eigi jafn vel við hugrænt atferli 

og við sýnilegt atferli (deCharms, 2007; Gruzelier, Egner og Vernon, 2006; Kreps, 

Boehle og Woldorff, 2010; Sterman, 1996). Tökum dæmi með ýfingu (priming). Ýfing 

er einmitt atferli sem á sér stað innan taugakerfisins (oft talið nokkurs konar ómeðvitað 

skammtímaminni) þegar skynjun á ákveðnu áreiti hefur áhrif á það hvernig næsta áreiti 

er skynjað, til dæmis þegar  maður er fljótari að finna áreiti sem er líkt því sem mjög 

nýlega hefur birst manni (Kristjánsson og Campana, 2010). Skynjun er hegðun innan 

taugakerfisins og skilar sér ekki í sýnilegri hegðun nema með óbeinum hætti, eins og í 

svartíma, og því má flokka ýfingu sem hugrænt atferli. Ef  lögmál atferlisfræðinnar ættu 

jafn vel við um hugræn atferli eins og sýnileg atferli þá ætti það vera hægt að jákvætt 

styrkja hluti eins og ýfingu með verðlaunum, með þeim afleiðingum að ýfingarhrifin 

aukast. Kristjánsson, Sigurjónsdóttir og Driver (2010) athuguðu hvort þau gætu aukið 

ýfingarhrif við sjónleitarverkefni með því einu að auka verðlaunin sem fólk fékk fyrir að 

svara rétt. Markmiðið var að finna þann lit sem skar sig frá hinum tveimur, svokallað 

markáreiti. Tveir litir voru í gangi, ef annar liturinn var markáreiti voru verðlaunin 

tífölduð í 75% tilvika ef svarað var rétt, en fyrir hinn litinn veittu þau tíföld verðlaun 

einungis í 25% tilvika. Ýfingarhrifin ættu að koma fram þannig að ef sams konar mark-

áreiti hafði birst í umferðinni á undan þá ætti svartíminn að minnka þar sem maður er 

fljótari að finna markáreitið. Það sem gerðist auk þess var, eins og atferlisfræðin myndi 

spá fyrir um, að ýfingarhrifin voru meiri hjá þeim lit sem gaf oftar hærri verðlan. M.ö.o. 

fólk var fljótara að finna það markáreiti sem gaf oftar af sér hærri verðlaun en hitt, ef 

eins markáreiti hafði birst í umferðinni á undan.
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Kiss, Driver og Eimer (2009) tóku hrifrit (evoked related potential, ERP) af einstak-

lingum við sjónleitaverkefni sem gaf mismikla umbun fyrir mismunandi áreiti. Við þau 

áreiti sem gáfu hærri umbun varð N2pc svarið hærra, sem kemur fram um 200 ms eftir 

birtingu áreitis og er talið tengjast vali á því hvaða sjónáreiti athyglin beinist að. Jákvæð 

styrking hafði þannig áhrif á það hvernig athyglinni var beint í þessu verkefni.

Jákvæð styrking hefur líka áhrif á árangur í Stroop-prófinu. Stroop-prófið fer þannig 

fram að orð er birt í ákveðnum lit, þátttakendur eru beðnir um að hunsa merkingu 

orðsins en nefna hvernig það er á litinn. Ef orðið er einhver ákveðinn litur (t.d. „Rauð-

ur“) en er birt í öðrum lit (t.d. bláum) þá eiga þátttakendur í erfiðleikum með að hunsa 

orðið og nefna litinn þar sem maður þarf að bæla þá hegðun að lesa orðið (sjá t.d. 

Hanslmayr o.fl., 2008; Kreps o.fl., 2010). Í tilraun Kreps o.fl. (2010) áttu þátttakendur 

þó auðveldara með að hunsa merkingu orðsins og nefna litinn ef að það birtist í lit sem 

gat gefið af sér styrki heldur en ef það birtist í lit sem ekki gaf af sér styrki. Jákvæð 

styrking hafði þannig bein áhrif á það hvernig maður skynjaði áreitið fyrir framan mann 

(sem lit frekar en orð).

Í tilraununum hér að ofan virkar ákveðinn litur sem greinireiti. Greinireitið varð til 

þess að áreitisúrvinnslan í heila varð skilvirkari en ella. Þetta gefur ákveðnar vísbend-

ingar um að hegðun innan taugakerfisins lítur að einhverju leyti sömu lögmálum og 

hegðun þar sem taugaboðin ná til vöðva líkamans og skilar sér í hreyfingu. Í tilraununum 

hér að ofan enduðu taugaboðin þó alltaf sem sýnileg hegðun þannig að þátttakendur voru 

fljótari að bregðast við með sýnilegu atferli. Þó hafa verið gerðar rannsóknir bæði með 

heilarafritun og starfrænni segulómmyndun (functional magnetic resonance imaging, 

fMRI) þar sem atferlismótun á sér stað sem endar ekki með vöðvahreyfingum. En þær 

byggja flestar á svokallaðri taugaendursvörun, sem núna verður fjallað um.
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4. Taugaendursvörun

Taugaendursvörun er í stuttu máli það að mögulegt er að stjórna tiltekinni heilavirkni ef 

maður fær upplýsingar um hana. Endursvörun er það þegar upplýsingar (hljóð, ljós eða 

hvað eina sem getur miðlast áfram) miðlast aftur til þess sem upphaflega sendi upp-

lýsingarnar frá sér. Þessar upplýsingar hafa svo áhrif á hvernig næstu miðluðu upplýs-

ingar verða sem aftur miðlast til baka út í hið óendanlega. Heilarafrit eru einmitt upp-

lýsingar sem miðlast aftur til upprunans þegar viðkomandi sér skráningu sinna eigin 

heilabylgna.

Hugmyndin um að hægt sé að nota slíka endursvörun til að stjórna heilavirkni er ekki 

ný af nálinni. Í rannsóknum sínum tókst Wyrwicka og Sterman (1968) að skilyrða SMR-

virkni í köttum strax á 7. áratug seinustu aldar. Rannsóknir á styrkingu SMR-virkni 

héldu áfram langt fram eftir öldinni (Sterman, 1996 fyrir yfirlit) með þann mögulega 

ávinning í huga að lærð stjórnun á SMR-bylgjum gæti minnkað líkur á flogaköstum hjá 

flogaveikum einstaklingum (Sterman, 2000) og jafnvel skerpt á athygli fólks með at-

hyglisbrest (Monastra o.fl., 2005). Á 8. áratugnum fór líka að færast í aukana tilraunir að 

auka alfavirkni heilans með endursvörun, aðallega frá lampa sem lýstist meira eftir því 

sem alfavirknin jókst (Lynch, Paskewitz og Orne, 1974).

Þegar maður vill læra að stjórna ákveðinni virkni heilans fer það venjulega fram með 

eftirfarandi hætti: Heilarafrit (eða önnur mælanleg heilavirkni) er skráð í rauntíma. 

Fylgst er með einhverri tiltekinni hegðun (til dæmis hlutfallslega meiri alfavirkni í hægri 

framheila heldur en vinstri framheila) og styrkir veittur í hvert skipti sem hegðunin á sér 

stað. Styrkirinn getur verið allt frá matargjöf (Wyrwicka og Sterman, 1968) til einfalds 

merkis um árangur (Lynch o.fl., 1974). Eftir því sem ákveðin heilavirkni er styrkt oftar 

þeim mun auðveldara verður fyrir viðkomandi að stjórna henni (Othmer, 2009), eða eins 
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og Skinner (1969) hefði orðað það, þeim mun meiri líkur á að hegðunin verði endur-

tekin.

Þessi hugmynd á vel upp á pallborðið í dag þar sem menn geta samtvinnað þessa 

tækni við nútíma tölvutækni. Nýjasta nýtt er tengibúnaður milli tölvu og heila (brain-

computer interface; BCI; sjá Birbaumer, 2006). Nýtingarmöguleikarnir eru allt frá því að 

búa til hugarstýrðan tölvuleik (eins og nýútkominn tölvuleikur Tug of mind frá Mind-

Games ehf; sjá http://www.mindgames.is) til þess að gefa lömuðum tækifæri til að tjá sig 

eða hreyfa með hjálp tölvu (Birbaumer, 2006; Birbaumer og Cohen, 2007).

Taugaendursvörun einskorðast ekki við heilarafritun. Nýlega hefur verið hægt að 

nota starfræna segulómmyndun í rauntíma (real-time functional magnetic resonance 

imaging, rtfMRI) þar sem virkni ákveðinna heilasvæða er skoðuð með því að mæla blóð-

flæðið um það í rauntíma (deCharms, 2007). Þó svo að tæknin sé ný til komin þá hafa 

nýlega verið framkvæmdar nokkrar áhugaverðra rannsókna sem sýna fram á að ekki bara 

getur fólk lært að auka eða minnka virkni ákveðinna svæða í heilanum (m.a. Bray, 

Shimojo og O'Doherty, 2007), heldur virðist slíkt nám hafa áhrif á það hvernig maður 

upplifir fráreiti (Caria o.fl., 2010). Miklar vonir eru bundnar við það að mögulegt verði 

að nota þessa tækni við endurhæfingu eftir ákveðna heilaskaða (Birbaumer og Cohen, 

2007).

Allt frá upphafi rannsókna á taugaendursvörun hefur vonin verið að hægt verði að 

nota þessa tækni sem klínískt meðferðarúrræði (Birbaumer og Cohen, 2007; Monastra 

o.fl., 2006; Sterman, 2000). Mikið hefur skort á að vel hannaðar rannsóknir hafa verið 

gerðar sem sýna fram á skilvirkni slíkrar meðferðar umfram samanburðarhóp eða önnur 

meðferðarúrræði (Gruzelier, Egner og Vernon, 2006). Helst hefur verið bent á alfa-þeta 

þjálfun við vímuefnavanda (Sokhadze, Connon og Trudeau, 2008), alfaþjálfun í fram-
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lægum heilaberki við þunglyndi (Choi o.fl., 2011), SMR þjálfun gegn flogaveiki 

(Sterman, 2000) og SMR þjálfun við athyglisbresti með ofvirkni (Monastra o.fl, 2005). 

Þjálfun í að stjórna heilavirkni tekur þó oft langan tíma og er þannig dýr valkostur miðað 

við mörg önnur aðgengileg úrræði.

Stór ávinningur af þessum rannsóknir er þó að óneitanlega gefa þær okkur vitneskju 

um hvernig taugakerfið okkar virkar óháð því hvort hægt verði að finna klínískt nota-

gildi fyrir þær eða ekki. Til dæmis hafa lengi verið uppi hugmyndir um að minni alfa-

virkni í vinstri framheila samanborið við hægri framheila sé einn af þeim þáttum sem 

viðhaldand þunglyndi (Johnstone o.fl., 2007). Choi o.fl. (2011) prófuðu að þjálfa nokkra 

einstaklinga sem höfðu verið greindir með þunglyndi til að auka alfavirkni í vinstri 

framheila hlutfallslega við hægri framheila og bera þá saman við einstaklinga sem fengu 

venjulega sálfræðimeðferð. Eftir 10 tíma voru þeir einstaklingar sem fengu alfaþjálfun-

ina með minna af þunglyndiseinkennum heldur en samanburðarhópurinn, sem styður 

kenninguna um tengsl alfavirkni við þunglyndi. Stór galli við þessa rannsókn er að það 

vantaði í hana samanburðarhóp sem fékk sambærilega þjálfun í taugaendursvörun með 

öðrum styrkingarskilmálum (til að útiloka möguleikann á að það eitt að fá þjálfun í 

taugaendursvörun slái á einkennin óháð því hvaða heilavirkni er þjálfuð). Allen, 

Harmon-Jones og Cavender (2001) prófuðu hins vegar að þjálfa 18 heilbrigða einstak-

linga til að auka alfavirknina í framheila. Helmingur fékk styrki þegar alfavirknin jókst 

vinstra megin frekar en hægra megin en hinn helmingurinn fékk styrkingu í öfuga átt. 

Eftir fimm daga þjálfun voru þátttakendur beðnir um að meta tilfinningarnar sem þeir 

upplifðu þegar þeir horfðu á ánægjulega mynd, hlutlausa mynd og sorglega mynd. Þeir 

þátttakendur sem voru þjálfaðir til að auka alfavirknina hægra megin upplifðu síður 

ánægjulegar tilfinningar þegar þeir horfðu á ánægjulega mynd en þeir sem voru þjálfaðir 
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til að auka alfavirknina vinstra megin. Auk þess að biðja þátttakendur um að meta sjálfir 

tilfinningarnar sínar þá mældu þeir líka vöðvavirkni í andliti með vöðvarafriti (electro-

myogram; EMG), hversu mikið þeir brostu eða yggldu sig þegar þeir horfðu á myndir-

nar. Þeir sem voru þjálfaðir hægra megin brostu minna eftir þjálfunina en þeir gerðu fyrir 

þjálfunina, áhrif sem voru ekki til staðar hjá vinstri hópnum. Á móti yggldu þátttakendur 

sig minna eftir þjálfunina heldur en fyrir ef þeir voru þjálfaður vinstra megin, en hjá 

hægri hópnum var enginn munur.

Saman veita þessar tvær rannsóknir sterkar vísbendingar um að ósamræmi í alfa-

virkni milli heilahvela í framheila hafi töluvert að segja um hvernig við upplifum 

tilfinningar og líklega eru þessi áhrif eitt af því sem viðheldur þunglyndiseinkennum. 

Það sem þessar tvær rannsóknir hafa svo fram yfir Johnstone (2007) rannsóknina er að 

þær gefa möguleikann á að álykta um orsakasamband á meðan ekki er hægt að álykta 

um neitt annað en fylgnisamband út frá Johnstone rannsókninni.

5. Fræðilegar forsendur og tilgátur tilraunar

Með þessari tilraun er ætlunin að athuga hvort það sé mögulegt að stjórna heilavirkni 

fólks með virkri skilyrðingu. Tvenns konar virkni verður skoðuð, það eru þetabylgjur, 

sem reynt verður að bæla, og SMR-bylgjur, sem reynt verður að styrkja. Hér á eftir mun 

stuttlega vera fjallað um þessar tegundir bylgna ásamt tengslunum þeirra á milli.

5.1 Þetabylgjur

Þetabylgjur eru hægar bylgjur sem koma fram í vöku þegar einbeiting eykst inn á við, til 

dæmis þegar fólk vinnur úr upplýsingum (Ward, 2003). Hugmyndir eru um að þeta-

bylgjur tengist aðallega úrvinnslu upplýsinga sem eru óháðar ytra áreiti, eins og úr 
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vinnsluminni (von Stein og Sarnthein, 2000). Kahana o.fl. (1999) tóku heilarafrit beint af 

heilaberki nokkurra einstaklinga og báðu þá um að finna leið út úr tvívíðu völundarhúsi 

á tölvuskjá. Þeir höfðu áður lært leiðina svo þeir þurftu bara að rifja hana upp. Í ljós kom 

að þetavirknin jókst mun meira ef þátttakendur þurftu að rifja upp leið út úr erfiðu 

völundarhúsi heldur en auðveldu. Í annarri tilraun var fólk látið horfa á merkingarlausar 

stafarunur eða línur. Eftir að áreitið hvarf var það beðið um að halda því í minninu og 

skrifa það niður á blað nokkrum sekúndum seinna. Eftir að áreitið hvarf og fólkið hélt 

því í minninu rauk þetavirknin upp sem bendir til þess að hún tengist því þegar fólk ein-

beitir sér að upplýsingum sem ekki eru aðgengilegar utan taugakerfisins (von Stein og 

Sarnthein, 2000).

Margt bendir því til þess að því meira af innri upplýsingum sem þarf að vinna úr því 

meiri verður þetavirknin hjá viðeigandi heilasvæðum (sjá nánar Steriade, 2005; Ward, 

2003).

5.2 SMR-bylgjur (Sensorymotor rhythm)

SMR-bylgjum var fyrst lýst í rannsóknum Sterman og fleirum á 7. og 8. áratug seinustu 

aldar (Wyrwicka og Sterman, 1968; Sterman, 1996). Upphaflega var þessum bylgjum 

lýst sem 12 – 20 Hz bylgjum yfir skynhreyfiberki á köttum. Þær voru sérstaklega áber-

andi þegar slokknun var beitt við venjulega atferlismótun, þ.e. hætt að veita styrki fyrir 

hegðun. Talið er að þessar bylgjur séu meðal annars tengdar hvernig maður einbeitir sér 

að ytra áreiti og því þegar hegðun er bæld (Egner og Gruzelier, 2004; Sterman, 1996; 

Sterman, 2000). SMR-bylgjur eru þannig tengdar við hamlandi taugaboðefnið gamma-

aminobutyric sýru (GABA), þær eru mest áberandi yfir hreyfistöðvum heilabarkar og 

koma upp á meðan slokknun á sér stað (Sterman, 1996).

SMR-bylgjur voru mikið kannaðar við árdaga rannsókna á taugaendursvörun. Eftir 
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að hafa uppgötvað þessar bylgjur prófuðu Wyrwicka og Sterman (1968) að atferlismóta 

þessar bylgjur í stað ákveðinnar sýnilegrar hegðunar. Þær settu rafskaut á heilabörk 

nokkurra katta og gáfu þeim mjólk í hvert skipti sem SMR-virkni varð áberandi mikil, 

rétt eins og þær væru að atferlismóta kettina til að ýta á stöng. Eftir nokkrar þjálfunar-

umferðir jókst fjöldi skipta þar sem SMR-bylgjur urðu áberandi miklar. Þegar hætt var 

að veita umbun fyrir þau skipti sem SMR-bylgjurnar urðu meiri, minnkuðu þær aftur rétt 

eins og við hefðbundna atferlismótun.

Til að prófa hvort SMR-virkni tengist einbeitingu að ytra áreiti prófuðu Egner og 

Gruzelier (2004) að jákvætt styrkja SMR-virkni með taugaendursvörun og gá hvort að 

árangur við merkjagreiningu jókst. Merkjagreining fer til dæmis þannig fram að ýtt er á 

takka eingöngu ef áreiti kemur fram með ákveðnum hættu (t.d. með hvítan blett í efri 

helming þess) en annars á ekki að ýta á neinn takka. Þátttakendur sem höfðu fengið 

SMR-þjálfun, og juku þar með SMR-virkni, gerðu færri villur í merkjagreiningunni 

samanborið við þá sem fengu þjálfun í hægri betavirkni (15-18 Hz). Það bendir til þess 

að aukin SMR-virkni auki einbeitingu að ytra áreiti og auðveldi fólki að greina hvenær 

eigi að hamla ákveðna hegðun.

5.3 Hlutfall SMR- og þetabylgna

Allar mögulegar tíðnir heilabylgna eru í gangi hvert einasta augnablik. Eitt tíðnisvið 

getur haft mikla virkni á meðan önnur hefur mjög litla virkni. Sömuleiðis geta tvö tíðni-

svið haft mikla virkni bæði á sama tíma.

Hérna verður reynt auka hlutfall SMR-virkni á kostnað þetavirkni. Það verður reynt í 

ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt að hlutfallslega hærri SMR-virkni en þetavirkni á hlið-

lægum svæðum hægri heilabarkar rétthentra einstaklinga sé tengd aukinni einbeitingu 

eða athygli að ytra áreiti (Vernon, o.fl., 2003; von Stein og Sarntein, 2000). Einnig benda 
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niðurstöður úr fjölmörgum rannsóknum til þess að hlutfallslega meiri þetavirkni en 

SMR-virkni sé tengd athyglisbresti með ofvirkni (Barry, Clarke og Johnstone, 2003).

Ros o.fl. (2009) prófuðu að þjálfa læknanema til að auka SMR-virkni miðað við 

þetavirkni annarsvegar og svo til að auka alfavirkni miðað við þetavirkni. Þau þjálfuðu 

semsagt nemana til að auka SMR/þeta hlutfallið annarsvegar og alfa/þeta hlutfallið 

hinsvegar. Þau báru svo saman hversu vel læknanemarnir unnu skurðaðgerð fyrir og eftir 

þjálfunina. Skurðaðgerð er mikil nákvæmnisvinna og krefst sérstakrar einbeitingar að 

viðfangsefninu. Því er ávinningurinn augljós ef hægt er að auka einbeitingu skurðlækna 

með því að þjálfa heilavirknina á ákveðinn hátt. Eftir þjálfunina höfðu þeir læknanemar 

sem fengu SMR þjálfunina bætt sig töluvert betur við framkvæmd skurðaðgerða en þeir 

læknanemar sem fengu alfa þjálfun. Ros o.fl. ályktuðu sem svo að aukin SMR-virkni 

miðað við þetavirkni auki einbeitingarhæfileika fólks. Hærra SMR/þeta hlutfall þýðir, 

með öðrum orðum, aukna athygli að áreiti og hegðun tengda því.

5.4 Markmið og tilgátur

Ólíkt fyrri rannsóknum þar sem taugaendursvörun hefur verið beitt þá eru þátttakend-

urnir ekki meðvitaðir um tilgang rannsóknarinnar. Hingað til hefur verið venjan að fólk 

taki þátt í ákveðinni þjálfun þar sem markmiðið þátttakandans er hreinlega að læra að 

stjórna sinni eigin heilavirkni (sbr. Gruzelier o.fl., 2006; Lynch o.fl., 1974; Vernon o.fl., 

2003). Takist það að þjálfa ákveðna heilavirkni umfram aðra sem leiði til þess að þátttak-

endur standi sig betur í ákveðnum verkefnum hafi þeir fengið þessa þjálfun, þá er hægt 

að álykta að breytt heilavirkni orsaki árangurinn í verkefnunum. Stór galli við þessa 

aðferð er að hún tekur langan tíma og er ónæm fyrir skammtímabreytingum í heilavirkni. 

Hérna verður því reynt að hafa áhrif á heilavirknina með taugaendursvörun í einni at-

rennu, en ekki með allt að 10 hálftíma löngum þjálfunartímum eins og venjan hefur 
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verið (t.d. Allen o.fl., 2001; Ros o.fl., 2009; Vernon o.fl. 2003). Reynt verður að gera það 

þannig að þátttakendur átti sig ekki á því að verið sé að atferlismóta heilavirkni þeirra til 

að útiloka að þóknunarhrif geti átt sér stað. Eins og Kotchoubey o.fl. (2001) bentu á, þá 

áttar fólk sig mjög auðveldlega á að verið sé að gefa þeim falska styrkja við 

taugaendursvörun.

Í þessari tilraun er ætlunin þó ekki að komast að því hvort ákveðin heilavirkni orsaki 

meiri eða minni hugræna færni á ákveðnu sviði. Markmiðið er einungis að athuga hvort 

það sé mögulegt að breyta heilavirkninni með þessum hætti við tilraunaaðstæður, án þess 

að þátttakandinn geri sér grein fyrir því. Reynt verður að auka SMR-virkni en minnka 

þetavirkni á hliðlægum svæðum heilabarkar þar sem rannsóknir sýna að við það eigi ein-

beiting að ytra áreiti að aukast (Ros o.fl., 2009; von Stein og Sarnthein, 2000). Þannig 

verður gefinn styrkir í hvert skipti sem SMR/þeta hlutfallið hækkar líkt og í tilraun 

Vernons o.fl. (2003).

Þar sem styrkjarnir sem notaðir hafa verið við taugaendursvörun á fólki hafa hingað 

til allir verið bein vísun í árangur var talið nauðsynlegt að nota nýjan styrki sem ekki 

hefur verið notaður áður. Hér verða styrkjarnir þannig að þátttakendur munu bíða eftir að 

fjórir kassar á tölvuskjá fyllast áður en þeir fá að leysa ákveðið verkefni. Hugmyndin er 

að viss sælutilfinning fylgi því þegar maður sér að það er minni tími eftir af biðinni 

(svipað og þegar biðröð færist einu skrefi áfram) og að þessi sælutilfinning virki sem 

styrkir. Með öðrum orðum, styrkirinn er að það fyllist upp í tóman kassa sem bendir til 

þess að styttri tími sé í að verkefnið haldi áfram.

Þrjár tilgátur voru lagðar fram fyrir þessa tilraun sem allar eru háðar. Aðaltilgátan er 

sú að hjá þeim sem fá styrki í hvert skipti sem SMR/þeta hlutfallið hækkar (raunveru-

legir styrkjar) aukist hlutfallið meira en hjá þeim sem fá styrkinn óháð SMR/þeta hlut-
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fallinu (falska styrkja). Þar sem SMR/þeta hlutfallið getur aukist hvort sem það eru 

SMR-bylgjur sem aukast eða þeta bylgjur sem minnka, þá voru settar fram tvær auka-

tilgátur. SMR-bylgjur ættu að aukast meira eftir því sem líður á tilraunina hjá þeim sem 

fá raunverulega styrkja en þeim sem fá falska styrkja. Eins ættu þetabylgjurnar að 

minnka meira hjá þeim sem fá raunverulega styrkja en þeim sem fá falska styrkja eftir 

því sem líður á tilraunina.

6. Aðferð

6.1 Þátttakendur

18 manns, 11 konur og 7 karlar, gáfu sig fram sjálfviljug eftir að hafa séð auglýsingu 

sem send var á alla nemendur við sálfræðideild Háskóla Íslands með tölvupósti eða heyrt 

af fyrirhugaðri tilraun. Aldur þátttakanda var frá 19 til 55 ára (M = 25,7 ár, sf = 8,78 ár). 

Þátttakendur fengu ekkert greitt fyrir þátttökuna, en þeir þátttakendur sem voru nem-

endur við Háskóla Íslands fengu tvo rannsóknarpunkta fyrir. Enginn vissi fyrir fram út á 

hvað tilraunin gekk fyrir utan að taka ætti heilarafrit á meðan framkvæmt væri auðvelt 

verkefni. Einn kvenkyns þátttakandi var fjarlægður úr gagnasafni vegna mistaka við 

mælingar.

6.2 Verkefni og styrkjar

Áreitið voru 4 hvítir kassar í röð (73×45 pixlar hver kassi, staðsettir á miðjum skjánum) 

sem fylltust með svörtum lit hver á fætur öðrum í réttri röð. Þegar nýr kassi fylltist verk-

aði það sem styrkir (sjá inngang kafla 5 og umærðu fyrir nánari umfjöllun um styrkjana). 

Þegar allir kassarnir voru orðnir svartir hurfu þeir og annaðhvort broskall eða fýlukall 

(64 pixlar í þvermál) birtist á skjánum í 16 ms. Bros- eða fýlukallarnir gátu haft 0°, 90°, 
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180° eða 270° halla og gátu annaðhvort verið svartir eða hvítir, sem sagt 2×4×2 mögu-

leikar á brosköllum sem röðuðust handahófskennt. Eftir að bros- eða fýlukallinn hafði 

verið á skjánum í 16 ms kom svört hula yfir hann (svartur hringur jafnstór bros- eða 

fýlukallinum) sem var þar þangað til þátttakandi gaf svar. Verkefni þátttakanda var að 

ýta á upp hnappinn á lyklaborði ef það kom broskall en niður hnappinn ef það kom 

fýlukall. Þegar þátttakandi hafði gefið svar hófst um leið næsta umferð með því að aftur 

birtust 4 hvítir kassar á skjánum. Verkefnið var keyrt með forritinu DmDX á Dell 

Inspiron 2200 fartölvu með 14,1" skjá og með 800×600 pixla og 60 Hz upplausn.

6.3 Mælitæki

Heilarafritið var tekið með PowerLab 4/25T A/D breyti (AD Instruments). Rafleiðni var 

mæld frá P4 og T4 samkvæmt 10/20 kerfinu. Jarðtenging var sett á enni. Síað var út allar 

bylgjulengdir undir 0,3 Hz og yfir 20 Hz innan 500 µV marka. Framkvæmd var rauntíma 

tíðnigreining (Fourier-greining) þar sem síað var úr SMR-bylgjur (12 – 15 Hz) og þeta-

bylgjur (4 – 8 Hz). Hlutfall SMR- og þetabylgna var reiknað í rauntíma með ákveðinni 

formúlu (sjá viðauka). Að lokum var 100 ms. meðaltal reiknað af hlutfallinu, einnig í 

rauntíma. Heilarafritið var skráð stafrænt með forritinu LabChart útgáfu 7.2 27 (AD 

Instruments, 2010). Öll greining og útreikningar í rauntíma var einnig framkvæmd með 

því forriti. Frekari úrvinnsla gagna og allar myndir voru gerðar með tölfræðiforritinu R 

útgáfu 2.10.0 (R Foundation for statistical computing, 2009).

6.4 Rannsóknarsnið

Unnið var með millihópasnið þar sem frumbreyturnar voru: a. Hópur. Hvort styrkjar 

voru gefnir með hliðsjón af SMR/þeta hlutfallinu (raunverulegir styrkjar; tilraunahópur) 

eða eftir fyrirfram ákveðinni tímaröð (falskir styrkjar; samanburðarhópur), og b. 
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Tímabil. Hversu lengi hafði styrking átt sér stað, og tók hún 7 gildi (7 tveggja mínútna 

tímabil). Fylgibreyturnar voru hversu mikið SMR/þeta hlutfallið, SMR-virknin og þeta-

virknin hafði breyst (mæld sem spennubreyting í µV, eða sveifluvídd).

6.5 Framkvæmd

Þátttakandinn var látinn setjast í stól fyrir framan tölvu. P4 og T4 staðirnir voru fundnir 

samkvæmt 10/20 staðlinum og merktir. Þeir, ásamt staðnum fyrir jarðtenginguna fremst 

á enni, voru sótthreinsaðir með spritti og herinsaðir vandlega með EEG-hreinsigeli. 

Leiðnigel var sett á rafskautin og þau fest vandlega húðina með plástri. Verkefnið hófst 

með fjórum æfingarumferðum þar sem grunntíðnimælingar voru einnig framkvæmdar. 

Að loknum æfingarumferðum var þátttakandinn beðinn um að hinkra augnablik á meðan 

reiknað var út 2 mínútna meðaltal og staðalfrávik. Viðmið var þá sett sem 1 sf yfir 

meðaltal grunntíðnimælinganna (M100 ms + 1sf var valið sem viðmið þar sem hlutfallið 

þótti fara hæfilega oft yfir það viðmið svo að styrkjar voru veittir jafnt og þétt yfir til-

raunina). Þátttakendunum var skipt í tilviljunarkennt hópa eftir æfingarumferðunum með 

því að láta reiknivél velja handahófskennt tölu frá 0 – 1. Ef talan var 0,5 eða hærri fór 

þátttakandi í tilraunahóp en annars í samanburðarhóp. Verkefnið var þá sett í gang aftur 

og styrkir gefinn í hver skipti sem 100 ms meðaltalshlutfallið fór yfir viðmiðið hjá til-

raunahópnum en eftir fyrirfram ákveðinni tímaröð hjá samanburðarhópi. Helmingur 

samanburðarhóps fékk styrki eftir sömu tímaröð og fyrsti þátttakandinn í tilraunahóp og 

hinn helmingurinn fékk styrki í sömu styrki eftir sömu tímaröð og þátttakandi númer 

fimm í tilraunahóp. Fyrirmæli fyrir tilraunina má sjá í viðauka. Verkefnið var keyrt í 90 

umferðir (plús 4 æfingaumferðir) og tók að meðaltali 16:19 mín (sf = 1:42 mín, spönn = 

14:02 – 18:43 mín). 
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7. Niðurstöður

Vegna þess að hver þátttakandi var mislengi að klára tilraunina voru aðeins fyrstu fjórtán 

mínúturnar af heilarafritinu teknar með. Þessum fjórtán mínútum var skipt í 7 tveggja 

mínútna tímabil til að auðvelda gagnaúrvinnslu. Borið var saman hvort breytingar á 

heilabylgjum yrðu með einhverjum hætti öðruvísi hjá tilraunahóp en samanburðahóp. Til 

þess að skoða það var notuð marghliða (hópur × tímabil) dreifigreining endurtekinna 

mælinga (repeated measures ANOVA). Hafi tilgátan staðist ætti að koma fram marktæk 

samvirkni milli tímabils og hóps. Ein forsenda dreifigreiningar stóðst ekki. Dreifing var 

mismunandi milli hópa. Talið er að það hafi verið vegna ónákvæmra mælinga frekar en 

að það sé kerfisbundinn munur á dreifingu villunnar (sjá nánari umfjöllun í umræðu). 

Niðurstöðuna í heild má sjá í töflu 1.

7.1 SMR/þeta hlutfall

Hjá samanburðarhópi lækkaði lógariþminn af hlutfalli sveifluvíddar SMR- og þeta-

bylgna úr -0,17 að meðaltali (sf = 0,035) við tímabil 1 niður í -0,20 (sf = 0,035) við 

tímabil 7. Hjá tilraunahópnum lækkaði hlutfallið örlítið minna, úr -0,24 (sf = 0,10) niður 

í -0,26 (sf = 0,12) (sjá 1. mynd). Marktækur munur var á hlutfallinu milli tímabila (F (6, 

90) = 2,83, p < 0,05). Hvorki var munur á hópum (p > 0,1) né var samvirkni þeirra á 

milli (F (6, 90) = 0,18, p > 0,5).

7.2 SMR-virkni

Hjá samanburðarhópi hækkaði meðalsveifluvídd SMR-bylgna úr 2,27 µV (sf = 0,34) við 

tímabil 1 upp í 2,39 µV (sf = 0,42) við tímabil 7. Í tilraunahópi hélst meðaltalið óbreytt 

við 1,94 µV (sftímabil 1 = 0,66, sftímabil 7 = 0,61) (2. mynd) . Hvorki tímabil né hópur hafði 
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áhrif á spennu SMR-bylgna (p > 0,5) né voru marktæk samvirknihrif þeirra á milli (F (6, 

90) = 0,49, p > 0,5).

Tafla 1. Meðalsveifluvídd (og staðalfrávik) við hvert tímabil eftir hópum og tíðnisviða.

Tímabil

Virkni Styrkjar 1 2 3 4 5 6 7

SMR/þeta 
(log)

Raunv. -0,24 
(0,10)

-0,24 
(0,10)

-0,25 
(0,11)

-0,25 
(0,09)

-0,26 
(0,10)

-0,27 
(0,10)

-0,26 
(0,12)

Falskir -0,17 
(0,035)

-0,18 
(0,043)

-0,20 
(0,056)

-0,19 
(0,032)

-0,20 
(0,048)

-0,20 
(0,055)

-0,20 
(0,035)

SMR (µV)
Raunv. 1,94 

(0,66)
1,94 

(0,64)
1,98 

(0,65)
2,11 

(0,84)
1,92 

(0,67)
1,94 

(0,61)
1,94 

(0,61)

Falskir 2,27 
(0,34)

2,37 
(0,33)

2,35 
(0,34)

2,37 
(0,40)

2,41 
(0,37)

2,31 
(0,40)

2,32 
(0,41)

Þeta (µV)
Raunv. 3,07 

(0,54)
3,07 

(0,53)
3,15 

(0,57)
3,32 

(0,74)
3,21 

(0,94)
3,35 

(1,09)
3,38 

(1,22)

Falskir 3,07 
(0,32)

3,33 
(0,39)

3,43 
(0,43)

3,45 
(0,60)

3,64 
(0,71)

3,40 
(0,44)

3,38 
(0,41)

Mynd 1. Meðaltal SMR/þeta hlutfalls yfir öll tímabilin eftir hópum
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Mynd 2. Meðalsveifluvídd SMR-virkni yfir öll tímabilin eftir hópum

Mynd 3. Meðalsveifluvídd þetavirkni yfir öll tímabilin eftir hópum
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7.3 Þetavirkni

Sveifluvídd þetabylgna var borin saman. Hjá samanburðarhópi jókst meðalsveifluvíddin 

úr 3.07 µV að meðaltali (sf = 0,32) við tímabil 1 í 3,38 µV (sf = 0,41) við tímabil 7. Hjá 

tilraunahópi jókst sveifluvíddin sömuleiðis úr 3,07 µV að meðaltali (sf = 0,54) við tíma-

bil 1 í 3,38 µV (sf = 1,23) við tímabil 7. Við tímabil 5 og 4 mældist sveifluvíddin þó 

hærri hjá samanburðarhópi en hjá tilraunahópi (sjá 3. mynd). Hópa × tímabils samvirkni 

var ekki til staðar (F (6, 90) = 0,71, p > 0,5). Ekki fundust heldur nein meiginhrif á 

þetabylgjur, hvorki frá hópum (p > 0,5) né tímabilum (p > 0,5).

8. Umræða

Tilgátan um að hlutfall SMR og þetabylgna myndi hækka meira hjá þeim sem fengu 

jákvæða styrkingu heldur en hinum sem fengu falska styrkingu stóðst ekki. Hlutfallið 

lækkaði eftir því sem leið á tilraunina jafn mikið í báðum hópum, sama hvort þátt-

takendur fengu raunverulega eða falska styrkja. Það þýðir þó ekki að það sé ekki hægt að 

móta heilavirkni með virkri skilyrðingu án þess að þátttakandi gerir sig grein fyrir því. 

Ýmsar rannsóknir benda þvert á móti að slíkt sé vel mögulegt. Ólíklegt er til dæmis að 

þátttakendur í svartímarannsóknum, þar sem svarað er á undir sekúndu, að þeir átti sig á 

því hvað sé að gerast. Í rannsókn Kristjánssonar o.fl. (2010) skilaði jákvæð styrking sér í 

styttri svartímum. Þó svo að ýfingarhrifin ykjust töluvert meira hjá þeim áreitum sem 

hærri umbun var veitt fyrir, þá munaði á milli 10 – 100 millisekúndum á svartímunum. 

Það er allt of skammur tími til að segja að einhver meðvituð hugarstýring gæti haft áhrif 

á þetta. Sömuleiðis hafa rannsóknir á taugaendursvörun oft verið gerðar á ómennskum 

dýrategundum. Til dæmis voru rannsóknir Wirwycka og Sterman (1968) upprunalega 

gerðar á köttum. Það er mjög ólíklegt heilavirkni kattanna hafi breyst vegna þess að þeir 
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gerðu sér grein fyrir styrkingarskilmálunum. Athuganir á því hvort að apar geti stjórnað 

gervilimum með tengibúnaði milli tölvu og heila (BCI) hafa sýnt að tiltölulega auðveld-

lega er hægt að fá apa til auka eða minnka ákveðna taugavirkni með jákvæðri styrkingu 

(Musallam o.fl., 2004). Ólíklegt er að þessir apar hafi markvisst verið að reyna að breyta 

heilabylgjunum sínum og að jákvæði styrkirinn sé bein vísun í árangur fyrir þeim. Ein-

faldasta ályktunin sem hægt væri að draga af því hvers vegna ekki tókst að atferlismóta 

heilavirknina í þessari tilraun, að það sé einfaldlega ekki hægt, er því líklega röng.

Líklegri ástæða fyrir því að tilgátan stóðst ekki er að hönnunargalli hafi verið á 

tilrauninni eða að mælingarnar hafi verið lélegar. Athygli vakti hvað dreifing tilrauna-

hóps var áberandi mikil. Það er engin ástæða fyrir því að hún ætti að vera hærri hjá 

öðrum hópnum en hinum, sérstaklega við upphaf mælinga þar sem þátttakendum var 

skipt handahófskennt í hópa og frumbreytan ætti ekki að hafa áhrif svo snemma. Samt 

sem áður var staðalfrávik tilraunahópsins sumstaðar rúmlega tvöfalt hærra en hjá saman-

burðarhópnum við upphaf mælinga. Því er líklegt að lélegar mælingar gætu haft einhver 

áhrif á hvers vegna tilgátan stóðst ekki.

Mestar líkur á því að tilgátan hafi ekki staðist eru þó að frumbreytan hafi ekki verið 

nægilega einangruð, það er að styrkjarnir virkuðu ekki sem styrkjar nema hjá hluta 

tilraunahópsins og einstaklingsmunur hafi því verið á hversu vel jákvæða styrkingin 

tókst. Þátttakendur lýstu því hversu leiðinlegt verkefnið væri og gæti það haft þau áhrif 

að þátttakendur urðu hreinlega of andlega þreyttir til að taka á móti jákvæðri styrkingu. 

Hjá báðum hópum ruku þetabylgjur upp eftir því sem leið á tilraunina (sjá 3. mynd), 

þetabylgjur eru einmitt taldar tengjast því þegar einbeitingin að ytri áreitum minnkar og 

fólk einbeitir sér frekar að hugsunum sínum (Steraide, 2005; Ward, 2003).
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Mynd 4. Meðaltal SMR/þeta hlutfalls hjá tilraunahóp eftir að hópnum hafði verið skipt í tvennt, þannig að 

þeir sem sýndu mest áhrif þess að hafa orðið fyrir styrkingu fóru í hópinn ofan miðgildis (n = 4), en þeir 

sem sýndu minnst áhrif þess að hafa orðið fyrir styrkingu (n = 5) fóru í hinn hópinn.

Mynd 5. Meðaltal SMR/þeta hlutfalls hjá samanburðarhópi eftir að hópnum hafði verið skipt í tvennt, 

þannig að þeir sem sýndu mest áhrif þess að hafa orðið fyrir styrkingu fóru í hópinn ofan miðgildis (n = 

4), en þeir sem sýndu minnst áhrif þess að hafa orðið fyrir styrkingu (n = 4) fóru í hinn hópinn.
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Athyglisvert er hve dreifni þetabylgna jókst hjá tilraunahópnum en ekki hjá saman-

burðarhópnum. Það gæti einmitt hafa gerst vegna þess að styrkjarnir virkuðu bara sem 

slíkir hjá sumum þátttakendum en ekki öllum. Segjum að atferlismótunin hafi tekist hjá 

helmingi þátttakanda í tilraunahóp en hinn helmingur sýndi hegðun sem er gjörsamlega 

öfug við fyrri helminginn, þá ætti það einmitt að gerast að dreifnin aukist eftir því sem 

líður á tilraunina.

Á mynd 4 má sjá hvað gerist ef tilraunahópnum er skipt í tvennt eftir miðgildi þess 

hversu mikið SMR/þeta hlutfallið hækkaði. Þar lítur allt út fyrir að tekist hafi að atferlis-

móta heilavirkni sumra í tilraunahópnum. Til samanburðar má sjá á mynd 5 að þegar 

þetta var gert í samanburðarhóp voru áhrifin ekki til staðar. Þannig eru miklar líkur á því 

að tekist hafi að auka SMR/þeta hlutfallið hjá helmingi tilraunahóps en ekki hinum. Með 

öðrum orðum, of mikill einstaklingsmunur var á áhrifum jákvæðu styrkingarinnar.

Helsti gallinn við að nota þann styrki sem notast var við í þessari tilraun er að hann 

býr til of mikið af dauðum augnablikum. Mestur tími sem þátttakendur lögðu fram í 

þessari tilraun fór í að bíða eftir að verkefnið héldi áfram. Mögulega er mikill einstak-

lingsmunur á því hvernig fólk tekur á móti slíkum dauðum augnablikum og gæti dags-

form haft mikil áhrif þar á, t.d. hversu þreytt fólk er þegar það mætir í tilraunina. Þá væri 

það þannig að þeir sem eru í betra dagsformi ættu frekar að taka betur á móti þessum 

augnablikum og þannig frekar að verða fyrir frá áhrifum styrkjunum.

Hugmynd að tilraun sem væri betur til þess fallin að atferlismóta heilavirkni án þess 

að þátttakendur geri sér grein fyrir því væri til dæmis að líkja eftir tilraun Lynch o.fl. 

(1974). Þannig mætti nota ljósastyrk til að atferlismóta alfa- eða jafnvel þetabylgjur. 

Mögulegt væri að láta þátttakendur leysa til dæmis Stroop-prófið af tölvuskjá og tengja 

birtustig tölvuskjásins við alfavirkni framheila. Í tilraun Lynch o.fl. (1974) lýstu þátt-
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takendur einmitt því hversu skemmtilegt þeim þótti verkefnið, jafnvel þó þeir væru bara 

að horfa á lampa. Ef sveifluvídd alfabylgna var hins vegar tengd hljóðtíðni frekar er 

birtustigi og þátttakendur látnir reyna að breyta henni með lokuð augun þá gekk þeim 

strax verr, auk þess sem þeir lýstu verkefninu sem leiðinlegu. Það er því ekki sama 

hvernig styrkjar eru notaðir þegar atferlismóta á heilavirkni, rétt eins og það skiptir máli 

hvernig styrkja maður notar í hefðbundinni atferlismótun (Skinner, 1969).

Takist það að finna leið til að atferlismóta ákveðna heilavirkni við tilraunaaðstæður 

án þess að þátttakandi geri sig grein fyrir því eru ávinningarnir miklir. Þá verður mun 

auðveldara að skoða hvaða heilavirkni eigi þátt í tilteknum hugrænum úrlausnum, upp-

lifunum og þess háttar. Ekki nóg með það, heldur væri hægt að álykta um að tiltekin 

heilavirkni X orsaki árangur í hugrænni úrvinnslu Y.

Sú tækni sem hérna var athuguð hefur þá kosti umfram þjálfunaraðferðina, sem hefur 

verið ráðandi í rannsóknum með taugaendursvörun hingað til (Gruzelier o.fl., 2006; 

Sterman, 1996), að hún tekur mun skemmri tíma og hægt er að athuga áhrif á hugræna 

úrvinnslu sem vara í einungis í stutta stund. Segjum að ég vilji vita hvort aukin þeta-

virkni í framheila auki árangur í Stroop-prófinu. Talið er að aukin þetavirkni við fremri 

gyrðilgára (anterior cingulate cortex, ACC) auki hæfileikann til að einbeita sér að einum 

eiginleika áreitis frekar en öðrum sem skilar sér í auknum árangri í Stroop-prófinu 

(Hanslmayr o.fl., 2008). Ef það tekst að atferlismóta þessa tilteknu heilavirkni sem 

Hanslmayr o.fl. ályktuðu að tengdust þessum árangri, og það leiði til þess að þátttak-

endur bæta sig betur en aðrir sem fá annarskonar atferlismótun, þá er hægt að segja að 

þessi tiltekna heilavirkni orsaki þennan árangur. Með þessari tækni er, með öðrum 

orðum, hægt að fá betri mynd af því hvaða undirliggjandi þættir sem orsaka tiltekna 

hugræna eiginleika.
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Fyrst og fremst þarf þó að finna leið til þess að auka ákveðna virkni við ákveðnar 

aðstæður og virk skilyrðing er hugsanlega góð leið til þess. Það sem tókst ekki með 

þessari rannsókn var að sýna fram á mögulegt sé að nota jákvæða skilyrðingu til að móta 

heilavirkni við tilraunaaðstæður án þess að þátttakandinn geri sér grein fyrir því. Þó er 

líklegra að það sé vegna galla á tilrauninni frekar en að það sé einfaldlega ekki hægt. Það 

er mín einlæg von að mögulegt verði að nota aðferð svipað þeirri sem hér var reynd til 

að finna hvaða heilavirkni orsaki hvaða hugrænu færni. Því vona ég að rannsóknir á 

þessu sviði haldi áfram.
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Viðaukar

Viðauki 1. Formúlan til að reikna SMR/þeta hlutfallið:

Viðauki 2. Fyrirmæli fyrir tilraun:

Fyrst koma fjórir tómir kassar sem fyllast hver á fætur öðrum. Einbeitingin þín hefur 

áhrif á hversu fljótt þeir fyllast. Þegar allir kassarnir eru fullir birtist annaðhvort broskall 

eða fýlukall í örskamma stund. Ýttu á upp ef það kemur broskall, en niður ef það kemur 

fýlukall.

Ýttu á bilstöng til að hefja æfingaumferð

 ---

Nú hefst verkefnið. Mundu að hreyfa þig sem minnst og horfa ávallt beint á skjáinn.

Ýttu á bilstöng til að hefja verkefnið
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