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Útdráttur

Hver eru tengsl á milli dagdrauma og hugljómana og eru hugljómanir háðar dagdraumum? Ég mun 

skoða hvað það felur í sér að vera skapandi einstaklingur og hvaða þættir geta hamlað manni frá því 

að vera skapandi í starfi og leik. Ég sæki heimildir að miklu leyti í bókina “Managing Creative 

People” eftir Gordon Torr ásamt því að leita fanga hjá Nicholas Carr, Abraham H. Maslow og Sir 

Ken Robinson svo fátt eitt sé nefnt. Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar eru að skýr tengsl eru á 

milli dagdrauma og skapandi hugsunar. Heimildirnar benda til að hugljómanir séu oft á tíðum 

afleiða dagdrauma. Heilinn er fær um að mynda nýjar tengingar sem gerir okkur „fræðilega“ fært að 

styrkja þær líffræðilegu forsendur sem skapandi hugsun byggir á í grunninn. 
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Formáli 

Ég hef dregið þá ályktun af eigin reynslu að fólk er misfrumlegt í hugsun. Sumir eru afar 

hugmyndaríkir og frumlegir. Aðrir gætu ekki, að því er virðist, fengið frumlega hugmynd þó líf 

þeirra lægi við. Ég hef lengi velt fyrir mér hvaða eiginleika mjög skapandi fólk hafi fram yfir annað 

fólk. Starfar heili þeirra á annan hátt? Hvaða ytri aðstæður geta haft jákvæð áhrif á skapandi 

hugsun? 

Ég hef alltaf talið mig vera hugmyndaríkan einstakling og tel mig vera góðan í að leysa vandamál. 

Ég á auðvelt með að gleyma stund og stað og dagdreyma um allt milli himins og jarðar og aðrir 

samferðamenn mínir hafa gjarnan litið á mig sem sveimhuga. En það er einmitt í þessum 

dagdraumum sem flestar mínar hugmyndir fæðast. 

Með þessari ritgerð er ætlun mín að öðlast dýpri skilning á dagdraumum, hugljómunum og skapandi 

hugsun og samverkandi áhrifum þessara þátta og ekki síst, hvernig ég geti beitt þeim skilningi við 

leik og störf sem hönnuður. 
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1.0 Inngangur
Með því að horfa á einn hlut en sjá annan, leika sér með möguleikana, velta fyrir sér, breyta, toga 

og ýta, umbreyta, og ef þú ert heppin/n, þá kemur ein hugmynd sem vert er að varðveita, nota og 

dvelja við. Þar endar leikurinn og vinnan byrjar.1 

Þróun mannsins má í stuttu máli færa til eftirfarandi vegar. Maðurinn reis á fætur og gekk upprétt 

fyrir um fjórum milljónum ára. Fyrir um tveimur milljónum ára hafði heili okkar stækkað í 650 ml 

að rúmmáli, samanborið við 400 ml rúmmáls í simpönsum og þá 1200 - 1400 ml sem við höfum í 

dag. Tilkoma homo sapiens í Suður-Afríku fyrir um 100.000 árum markaði ákveðin kaflaskil í 

stækkun heila og höfuðkúpu og við tók þeim mun meiri þróun innan heilans. Það tók homo sapiens 

hvorki meira né minna en 50.000 ár að byrja að nota heilann á skapandi hátt. Maðurinn bjó sér til 

verkfæri, byggði sér heimili, hóf vöruskipti og málaði hellamálverk svo fátt eitt sé nefnt.2

Samfélag mannanna hefði átt mun hægari þróun fyrir höndum ef skapandi hugsun hefði ekki gert 

þeim kleift að finna upp á gildrum til að veiða sér til matar. Svo lengi sem draumurinn um betra líf 

er til staðar, þá er þörfin fyrir skapandi hugsun óhjákvæmileg. Skapandi hugsun er ákveðið 

lífsþurftarviðhorf og grundvallarskilyrði fyrir siðmenningu, vöxt og þróun samfélaga.

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða skilgreiningar og tengsl skapandi hugsunar, dagdrauma og 

hugljómunar, hvernig við leysum vandamál og hvort sú geta sé háð skapandi hugsun. Þá skoða ég 

umdæmi þekkingar og áhrif skapandi hugsunar samkvæmt skilgreiningu Gordon Torrs. Einnig er 

vert að skoða aðgreiningu skapandi fólks og minna skapandi fólks og skyggnast um leið á bak við 

tjöldin og skoða meðal annars þá taugalíffræðilegu eiginleika heilahvelanna sem eru forsendur 

skapandi hugsunar, dagdrauma og hugljómana. Þá er eðlilegt að skoða hvaða utanaðkomandi þættir 

hafa áhrif á þessa taugalíffræðilegu eiginleika og hvort sé hægt að hafa meðvituð áhrif á þessa 

eiginleika á einhvern hátt. Ég velti fyrir mér hvort hægt sé að styrkja skapandi hugsun á einn eða 

annan hátt. Niðurstaða ritgerðarinnar bendir til þess að slíkt geti talist raunhæfur möguleiki.
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2 Torr, Gordon, Managing Creative People: Lessons in Leadership for the Ideas Economy, John Wiley & 
Sons Ltd, Chichester, West Sussex, England, 2008, bls. 87



2.0 Skapandi hugsun
  2.1 Hvað er skapandi hugsun?

Rithöfundurinn Arthur Koestler lýsir skapandi hugsun sem „tvær ótengdar hugrenningar sem renna 

saman í eina“.3 Skapandi hugsun (e. creativity)4 eða sköpun í sínum víðasta skilningi er hugmynd 

eða sköpun sem er í senn frumleg, viðeigandi, réttmæt og felur í sér gagnrýna hugsun.5 Forsendur 

skapandi hugsunar eru að mati Dacey, Lennon og Fiore, höfunda bókarinnar Understanding 

Creativity, háðar líffræðilegum, sálfræðilegum og samfélagslegum þáttum. Líffræðilegu og 

sálfræðilegu þættirnir eru nauðsynlegar forsendur þess að einstaklingur þrói með sér skapandi 

eiginleika innan þeirrar samfelldu heildar frá engri sköpun yfir í mestu mögulegu sköpun. Skapandi 

eiginleikar skili sér í frumleika, því óvenjulega og einhverju sem kemur á óvart. Samfélagslegi 

þátturinn felur í sér uppeldi og mikilvægi menningar í samfélaginu, skapandi vettvang sem er 

forsenda þess að einstaklingur geti stundað skapandi hegðun sem stuðlar að skapandi útkomu.6 Það 

er samspil þessara þátta sem mynda forsendur skapandi hugsunar og hvernig við kunnum að beita 

henni í lífi okkar.

 2.2 Hvað er hugljómun?

Hugljómun eða Eureka er skyndileg og óvænt uppgötvun. Uppgötvunin getur verið lausn á 

vandamáli sem hefur verið óleysanlegt í huga viðkomandi. Lausnin felur í sér ýmist meðvitaða eða 

ómeðvitaða tengingu mismunandi hugsana eða einfaldlega nýtt samhengi fyrir þeim sem fær 

hugljómunina.7

Orðið er tilkomið úr grísku og þýðir „Ég hef fundið það” (e. I’ve found it). Talið er að Arkímedes 

hafi fyrst notað orðið þegar hann upplifði skyndilega og óvænta uppgötvun eitt sinn þegar hann var 

að setjast í baðkar. Hann veitti því athygli að vatnsyfirborðið hækkaði þegar líkaminn fór í vatnið og 
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3 Green, Andy, „A definition of ‘Creativity’“, Á vef ProQuest, sótt 4. Janúar 2012, http://search.proquest.com/
docview/287990127/1340DEF988269D917A4/2?accountid=135890

4 Þýðingar á orðum og orðasamböndum í þessari ritgerð eru í kafla 6.0 Viðauki

5 Lydon, Christoper, Radio Open Source, „Ken Robinson & John Maeda: Creativity for Breakfast“, sótt 10. 
janúar 2012, http://www.radioopensource.org/ken-robinson-john-maeda-creativity-for-breakfast/

6 Groan, Titus, „What is Creativity“, Á vef HubPages, sótt 15. Desember 2011, http://
titusgroan.hubpages.com/hub/What-is-Creativity

7 Wikipedia, „Aha! Effect“, sótt 10. janúar 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_effect

http://search.proquest.com/docview/287990127/1340DEF988269D917A4/2?accountid=135890
http://search.proquest.com/docview/287990127/1340DEF988269D917A4/2?accountid=135890
http://search.proquest.com/docview/287990127/1340DEF988269D917A4/2?accountid=135890
http://search.proquest.com/docview/287990127/1340DEF988269D917A4/2?accountid=135890
http://www.radioopensource.org/ken-robinson-john-maeda-creativity-for-breakfast/
http://www.radioopensource.org/ken-robinson-john-maeda-creativity-for-breakfast/
http://titusgroan.hubpages.com/hub/What-is-Creativity
http://titusgroan.hubpages.com/hub/What-is-Creativity
http://titusgroan.hubpages.com/hub/What-is-Creativity
http://titusgroan.hubpages.com/hub/What-is-Creativity
http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_effect


hann áttaði sig skyndilega á því að hægt væri að reikna út rúmmál massa með þessari aðferð. Sagan 

segir að Arkímedes hafi hlaupið heim til sín nakinn kallandi “Eureka! Eureka!”.8

 2.3 Að leysa vandamál

Margir þættir geta komið að málum þegar við leysum vandamál, t.d. reynsla, innsæi, rökhugsun og 

samvinna. En þegar við leysum vandamál á áhugaverðan og frumlegan hátt, er ferlinu gjarnan lýst 

sem skapandi, gefandi það til kynna að sköpun hafi átt sér stað. Það bendir til þess að skapandi 

hugsun sé frumlegasti hluti getu okkar við að leysa vandamál.

Hinn skapandi iðnaður í heild byggir á þessu fyrirheiti – þ.e. ef við getum lært að nálgast þennan 

frumlegasta hluta hugarfars okkar sem kallast skapandi hugsun á einfaldan hátt, þá verðum við öll 

skapandi eða frumlegir einstaklingar.9 Dæmi um það eru ýmsar hugarflugsaðferðir (e. 

brainstorming) sem fyrirtæki hafa í auknum mæli innleitt í daglegann rekstur á þeim forsendum að 

lykillinn að hugmyndum sé háður þessum aðferðum. Kosturinn er augljóslega að við það myndast 

skapandi vettvangur og því eru auknar forsendur fyrir skapandi hugsun. 

Ef við aðskiljum skapandi hugsun og rökhugsun í tvær ólíkar tegundir hugsunar til einföldunar, þá 

myndi getan til að leysa vandamál teljast sem afleiða rökhugsunar og ekki endilega bundin skapandi 

hugarfari. „Þú þarft að hafa hæfilega rökhugsun til að vera skapandi en öll rökhugsun heimsins 

getur ekki tryggt skapandi hugarfar. Feist heldur því fram að sköpun sé flæði, sveigjanleiki, 

nýtanleiki og frumleiki. Ekki hve fljótt maður leysir gátu eða reikningsdæmi. Það kemur því ekki á 

óvart að skapandi hugsun er ekki háð rökhugsun.“10 Það má eflaust deila um fullyrðingar Torrs um 

að skapandi hugsun sé ekki háð rökhugsun því rökhugsunarleysi hlýtur að bitna á skapandi hugsun. 

Kenning hans sýnir hins vegar fram á að það fylgist ekki að, því meiri rökhugsun - þeim mun meiri 

skapandi hugsun. Það sem er einnig ónefnt í þessu samhengi er tilfinningagreind og áhrif tilfinninga 

á ákvarðanir okkar. Taugalíffræðingurinn Antonio Damasio hefur rannsakað tilfinningagreind og 

9

8 Biello, David, Fact or fiction?: Archimedes Coined the Term “Eureka! in the Bath, Á vef Scientific American, 
fyrst birt 8 Desember 2006, sótt 15. Desember 2011, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fact-
or-fiction-archimede

9 Torr, Gordon, Managing Creative People, bls. 40

10 Sama rit, bls. 70
„You need to be fairly intelligent to be highly creative, but no amount of intelligence guarantees it. 
As Feist tells us, Creativity is fluency, flexibility, usefulness, and originality of association, not 
speed at solving verbal and(or mathematical multiple-choice problems. It should come as no 
surprise, therefore, that creative potential and creative ability are better predictors of later creative 
achievement than is intellectual ability.“

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fact-or-fiction-archimede
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fact-or-fiction-archimede
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fact-or-fiction-archimede
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fact-or-fiction-archimede


áhugi hans á viðfangsefninu kviknaði þegar hann vann með sjúklingum sem höfðu orðið fyrir 

heilaskaða sem skaðaði aðeins tilfinningagreind þeirra og í ljós kom að það hafði bein áhrif á getu 

þeirra til að taka ákvarðanir. Rökhugsun þeirra og minni hafði ekki orðið fyrir skaða en 

sjúklingunum reyndist það um megn að taka ákvarðanir með því að meta kosti og galla nema til 

kæmi tilfinningagreind sem eins konar lokahnykkur í ákvarðanaferlinu. Tilfinningar merkja valkosti 

sem góða, hlutlausa eða slæma og án tilfinningagreindar eigum við erfitt með að taka ákvarðanir. 

Því má leiða að því líkur að geðþótti gegni veigamiklu hlutverki í ákvarðanatöku og um leið, getu 

okkar við að leysa vandamál.11

 2.4 Hverjir teljast skapandi einstaklingar?

Torr bendir á að þrátt fyrir ýmsar rannsóknir á skapandi einstaklingum og þeim eiginleikum sem 

geri fólk skapandi, hefur enginn enn sem komið er, lagt í að kasta tölu á hve stórt hlutfall mannkyns 

falli í þá skilgreiningu að vera í raun skapandi. Skapandi hugsun er eiginleiki sem er ekki 

takmarkaður við skapandi iðnað eða sköpun. Fjölmargir hafa þennan eiginleika en nýta sér hann á 

öðrum grundvelli. Flest sem við gerum er á einhverjum skala skapandi hugsunar. Við getum beitt 

skapandi hugsun við matargerð, við að búa okkur fallegt heimili, við uppeldi og klæðaburð til að 

mynda. En það er erfitt að mæla skapandi hugsun út frá sköpuninni sjálfri.

Auðveldara er að skera úr um hvort vandamál hafi verið leyst heldur en að reyna að ákvarða hvort 

einhver hafi búið til einstakt málverk eða skrifað frábæra skáldsögu. Að meta hvort vandamál sé 

leyst eða ekki felur í sér tvo valkosti og auðvelt að ákvarða hvort sé rétt. En með hönnun, málverk 

og annað þar sem ekki er verið að leysa eiginlegt vandamál, þarf að skera úr gæðum þess með 

hlutdrægri ákvörðun og því erfitt að geta dregið raunhæfar niðurstöður um hversu skapandi 

einstaklingur getur verið eða hvort hann geti einfaldlega talist skapandi yfir höfuð. Mælanleiki 

skapandi hugsunar í framkvæmd er því oftar en ekki bundinn við getuna að leysa vandamál frekar 

en getuna til að skapa eitthvað einstakt eins og Mona Lisa verkið svo dæmi sé tekið. Skapandi 

einstaklingar leynast víða og eru ekki endilega meðvitaðir um eigin getu á sviði sköpunar.12 
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11 Damasio, Antonio, This time with feeling, Á vef Fora.tv, conference channel, sótt 15. janúar 2012, http://
fora.tv/2009/07/04/Antonio_Damasio_This_Time_With_Feeling

12 Torr, Gordon, Managing Creative People, bls. 64-66

http://fora.tv/2009/07/04/Antonio_Damasio_This_Time_With_Feeling
http://fora.tv/2009/07/04/Antonio_Damasio_This_Time_With_Feeling
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3.0 Skapandi einstaklingar
 3.1 Líffræðilegar forsendur 

Að mati Torrs, eru skapandi einstaklingar frábrugðnir öðru fólki. Hann segir skapandi fólk vera 

skapandi vegna þess að það er öðruvísi en ekki öðruvísi vegna þess að það er skapandi. Heilar 

skapandi fólks virðast sýna öðruvísi virkni en þeirra sem eru minna skapandi. 

Torr vísar í rannsóknir Colins Martindales og dregur fram eftirfarandi áyktun: „Að halda því fram 

að allir hafi getuna til að vera jafnskapandi og sá næsti er sambærilegt því að halda því fram að allir 

geti orðið jafngáfaðir“, en þrátt fyrir það hefur því verið statt og stöðugt haldið fram að skapandi 

hugsun sé eitthvað sem hægt sé að virkja í hugum fólks. Því til stuðnings bendir hann á, að á síðustu 

30 - 40 árum hafi þessi kenning fengið byr undir báða vængi þar sem skapandi hugsun spilar 

sístækkandi hlutverk í fyrirtækjum og á félagslegum grundvelli. Flest fyrirtæki beita hugarflugs-

aðferðum í trú um að það sé lykillinn að skapandi hugsun. Torr heldur því fram að það sé í eðli 

einstaklingsins að eigna sér hugmyndir og því gangi sameiginlegt átak í leit að hugmynd, gegn því 

sjálfsmiðaða markmiði og fyrir vikið vill Torr meina að hugarflugsaðferðir virki ekki.13 En um það 

eru deildar skoðanir.

„Það eru þrír þættir sem vert er að nefna um hvernig heili skapandi fólks starfar. Kenningin um að 

skapandi fólk hafi virkara hægra heilahvel er meira og minna rétt en er ekki sérlega gagnleg ein og 

sér. Það er margt sem bendir til þess að litlir skammtar af maríjúana og stórir skammtar af tónlist 

geti aukið virkni hægra heilahvels en hvorugt tryggir þér einhverja framför í sköpun.“14 Þess vegna 

er margt sem bendir til þess að eftirfarandi fullyrðing sé röng: því virkara hægra heilahvel, því 

meira skapandi einstaklingur ertu.“ 

Skapandi fólk virðist hafa minni virkni í fremra heilahveli (e. frontal lobe) á meðan unnið er að 

sköpun. Almennt séð gegnir fremra heilahvel því hlutverki að vera ákveðin öryggisvörður hugsunar 

sem gætir þess að óæskilegar hugsanir sem hamla sköpunargleðinni eigi sér ekki stað. Þessi 

heilavirkni er arfgeng og forsenda skapandi hugsunar er háð þessum eiginleika fremra heilahvels. 
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13 Torr, Gordon, Managing Creative People, bls. 53

14 Sama rit, bls. 64
„There are three more points to be noted about the way creative people’s brains are wired.
The theory that they are more ‘right-brained’ than ‘left-brained’ turns out to be more or less true 
but not particularly useful. There is some evidence that small doses of marijuana and large doses of 
music increase right brain activation, but neither is guaranteed to turn you into a genius.“



Skapandi hugsun er einnig háð virkni hægra heilahvels, sambland af gáfum og vottur af vægu 

geðrofi en þeir eiginleikar eru ekki arfgengir. Stutta skilgreiningin á geðrofi (e. psychosis) er „að 

missa sjónar á raunveruleikanum“ og í þessu samhengi er átt við frjálst flæði úr frumvinnsluhugsun 

yfir í aukavinnsluhugsun eða eins og ég kýs að kalla það, að vera sveimhugi.15 (Nánar verður fjallað 

um frum- og aukavinnsluhugsun í kafla 3.2). Skapandi eiginleikar eru ekki arfgengir ef virkni 

fremra heilahvels er frátalin ásamt kenningum um að tónlistarhæfileikar og stærðfræði-

kunnátta séu arfgeng.16 

 3.2 Dagdraumar og sveimhugar

Sálfræðingar gera greinarmun á tvenns konar sviðum hugsana – frumvinnsluhugsun (e. primary 

process thought) sem er sú tegund hugsunar sem við upplifum í draumum og dagdraumum, og svo 

aukavinnsluhugsun (e. secondary process thought) sem er sú hugsun sem við upplifum í daglegu 

amstri. Aukavinnsluhugsunin er rökhugsunin sem auðveldar okkur ákvarðanatöku, t.d. hvaða strætó 

við eigum að velja til að komast á áfangastað, hvaða matur skal valinn af matseðli o.s.frv.

Frumvinnsluhugsun eru dagdraumarnir sem maður dettur ómeðvitað í, t.d. í strætóferðinni eða sú 

óþægilega stund þegar maður dettur úr „sambandi“ í miðju samtali. 

Færslan á milli þessara tveggja sviða hugsana er frekar ógreinileg. Við rennum úr frumvinnslu-

hugsun yfir í aukavinnsluhugsun og til baka fyrirhafnarlaust. En þegar mikið liggur við og þörf er á 

að klára eitthvað verkefni sem kallar á einbeitingu, þá bægjum við frá okkur frumvinnsluhugsunum 

án þess að gera okkur endilega grein fyrir því. 

Skapandi einstaklingar eiga tiltölulega auðvelt með að flakka á milli frum- og aukavinnsluhugsunar. 

Minna skapandi fólk á erfiðara með það og er yfirleitt með smærra svið til að ferðast um. Með 

öðrum orðum á skapandi fólk auðveldara að nota frumvinnsluhugsun og getur farið í dýpri 

dagdrauma en minna skapandi fólk. Segja má að frumleikinn og hugmyndir séu í felum í 

frumvinnsluhugsun og þegar maður rambar á hugmynd á sér stað fyrirhafnarlaus skipting yfir í 

aukavinnsluhugsun þar sem hugmyndin er metin góð eða léleg. Sú skipting er eðlislæg og 

fyrirhafnarlaus fyrir flesta. Til að glöggva sig á þessum ólíku tegundum hugsana, þá eru geðklofar 

fastir í frumvinnsluhugsun og ná ekki að fara yfir í aukavinnsluhugsun. Aðilar með geðrof eiga 
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erfitt með að stjórna hvar þeir eru á skalanum á milli frum- og aukavinnsluhugsunar og eiga því í 

erfiðleikum með að átta sig á hvað er raunveruleiki og hvað er ímyndun. 

Eitt af einkennum skapandi hugsunar er getan til að hugsa um marga hluti samtímis (e. defocused 

attention) og er afleiða frumvinnsluhugsunar. Í því hugarástandi sem á sér stað í dagdraumum 

frumvinnsluhugsunar gefst okkur færi á að flakka óhindrað um ímyndunaraflið og vinna með 

margar hugsanir í einu og samspil þeirra getur orsakað óvænt samhengi, nýja hugmynd eða 

hugljómun. Minna skapandi einstaklingar virðast oft á tíðum hugsa um færri hluti í einu og ná því 

að einbeita sér betur að tilteknum eða afmörkuðum sviðum.17 

 3.3 Heilabylgjur

„Frábært skáld er aðili sem, í vöku, er fær um að gera það sem við hin gerum í draumi.”18

- Schopenhauer

Ákveðnar breytingar á sveiflutíðni í heilaberkinum koma fram við frum- og aukavinnsluhugsun. 

Þegar við rennum í frumvinnsluhugsun erum við yfirleitt frekar afslöppuð og róleg og sveiflutíðni 

heilabylgnanna því hæg. En á hinum enda sveiflutíðniskalans, þar sem sveiflutíðni heilabylgnanna 

er mjög há eru einnig kjöraðstæður frumvinnsluhugsunar og því má segja að mjög sterk meðvitund 

feli í sér dagdraumana líka. Það er hins vegar í miðjugildum sveiflutíðnarinnar þar sem 

aukavinnsluhugsun er algengust. Þar eigum við best með að einbeita okkur og sinna 

hversdagslegum hlutum. 

Torr vísar í rannsókn Colins Martindales sem mældi hegðun sveiflutíðnibreytinganna í bæði 

skapandi einstaklingum og einstaklingum sem eru ekki eins skapandi sem leiddi áhugaverða hegðun 

í ljós (Torr, bls. 56-57). Allir þátttakendurnir voru beðnir um að skálda upp sögu í huganum. 

Þátttakendurnir þurftu hvorki að skrifa niður söguna né að segja frá henni, heldur einungis að skálda 

áhugaverða sögu í huganum. Sveiflutíðnirnar í skapandi einstaklingunum lækkuðu á meðan 

sveiflutíðnir minna skapandi einstaklinganna hækkuðu. Ástæðan er sú að þegar skapandi 

einstaklingur er beðinn um að hugsa skapandi leitar hugur hans í frumvinnsluhugsun en minna 
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skapandi aðili einbeitir sér of mikið að því að hugsa skapandi að einbeitingin kemur í veg fyrir 

frumvinnsluhugsun.19

Undir venjulegum kringumstæðum, þegar við erum vakandi og sinnum daglegu amstri, starfar heili 

okkar í svokölluðu „beta-stigi“ þar sem rafstraumur flæðir um heilabörkinn með sveiflutíðni á 

bilinu 13 - 25 rið. 

Stigið þar fyrir neðan kallast „alpha-stig” sem er algengt þegar líkaminn hefur náð ró. Í alpha-stigi 

starfar heilinn á bilinu 8 - 12 riðum og þetta er það stig vöku sem er hvað skilvirkast fyrir skýra og 

skapandi hugsun. Við upplifum alpha-stig yfirleitt þegar við liggjum í rúmi að reyna að festa svefn 

og margir kannast eflaust við það að fá skyndilega hugljómun rétt í þann mund sem maður er að 

sofna. Á þessari sveiflutíðni er einnig betra aðgengi að minni okkar og því kjöraðstæður til að rifja 

hluti upp og/eða að leggja hluti á minnið. T.a.m. eru til námsaðferðir sem ganga alfarið út á að nýta 

sér þetta alpha-stig til að læra hluti hraðar og með betri árangri. 

Fyrir neðan alpha-stig er „theta-stig“ sem er 4 - 7 rið og er eitt öflugasta stigið hvað varðar 

skapandi hugsun. Á þessu stigi, sem er yfirleitt aðeins hægt að ná fram í svefni eða mjög djúpri 

hugleiðslu, eiga sér meðal annars draumar stað en það er erfitt að beita skilvirkni eða rökhugsun til 

að stýra draumunum á þessu stigi í átt að einhverju markmiði eða hugmynd. Það gerist þó stöku 

sinnum. 

Að lokum er svokallað „delta-stig“ sem er betur þekkt sem REM svefn eða djúpsvefn.20 

Færslan úr beta-stigi yfir í alpha-stig er okkur yfirleitt óskynjanleg. Við finnum enga 

grundvallarbreytingu á hugsanagangi okkar ef frátalið er að okkur gefst hugarró til að láta hugann 

reika. En við erum yfirleitt fremur ómeðvituð um umfang hugsanagangs okkar og því gerum við 

ekki endilega stigsmun á alpha- og beta-stigi. 

Það eru margar aðferðir við að ná fram alpha-stigi í daglegu amstri. Aðferðir á borð við hugleiðslu, 

öndunaræfingar og hljóðslökun þar sem hrynjandi tónlistar er notuð til að hægja á hjartslætti sem 

hefur loks áhrif á heilabylgjurnar. Svo eru til skilvirkari aðferðir sem hafa bein áhrif á heilabylgjur 
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svo sem saltvatnstankar þar sem viðkomandi liggur í mjög söltu vatni í algeru myrkri og fyrir vikið 

næst ástand sem er líkast því að vera í þyngdarleysi eða í móðurkviði. Það ástand er mjög skilvirkt í 

að ná fram alpha-stigi á skömmum tíma. Að lokum eru ljós- og hljóðaðferðir sem snúast um að 

yfirfæra missamræmi á tíðnisviðum yfir á heila. Þetta næst meðal annars með því að vera með 

heyrnartól þar sem tíðnibylgja sem er 110 rið er spiluð í annað eyrað en í hitt eyrað er spiluð 

tíðnibylgja upp á 100 rið. Mismunurinn er 10 rið og heilinn aðlagast þeirri sveiflutíðni á tiltölulega 

skömmum tíma sem jafngildir alpha-stigi. Þessi aðferð er að sama skapi líklega sú auðveldasta í 

framkvæmd.21 Það er ljóst að margir þættir geta haft áhrif á heilann, rétt eins og ljós, litir, hljóð, 

hjartsláttur, umhverfi, áreiti, tilfinningar og skynjun. Þá má spyrja sig hvar byrjar heilinn og hvar 

hann endar. Því verður ekki svarað hér.

 3.4 Hvernig breytist heilinn?

Heilinn er ekki sú stirða vél sem við eitt sinn héldum. Heilinn er svæðaskiptur fyrir ýmsa eiginleika 

mannlegrar hugsunar, hegðunar og starfsemi líkamans. En tengingar eða boðleiðir innan heilans 

geta tekið breytingum og aðlagast áreiti á nýjan hátt. Tengingarnar fara eftir ákveðnum farvegum og 

ef eitthvað ítrekað áreiti á sér stað þá myndast nýir farvegir sem geta yfirstigið þá eldri. Augljósast 

dæmi um nýjar tengingar heilans er þegar aðili missir sjón, þá slokknar ekki á því svæði heilans 

sem vann úr sjóninni heldur myndar heilinn á því svæði nýjar tengingar sem styrkja heyrnina og 

snertiskynjun.

Rannsóknir Jeffrey Schwartz prófessors í geðlækningum við læknisfræðideild UCLA háskóla hafa 

sýnt fram á það að rétt eins og heilinn geti myndað nýjar og sterkari tengingar í boðleiðakerfi sínu 

getur hann jafnframt deyft og gleymt ákveðnum tengingum sem hann hafði áður og úthlutað þeim 

svæðum fyrir aðrar tengingar. Það getur vel átt við þá eiginleika sem henta sköpunargáfunum.  

Þessar tengingar eru þó ekki með öllu glataðar því í raun eru þær auðmótanlegar til fyrra horfs ef 

endurtekið áreiti á sér stað sem stuðlar að frumvinnsluhugsun.22
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4.0 Skapandi vettvangur
„Skapandi hugsun vísar til þeirrar heillandi samsteypu persónuleika og gáfnafars fólks sé því gefið 

frelsi og tími til að skapa.“

Charles L. Lumsden23

 4.1 Umdæmi

Torr skilgreinir þau svið sem við beitum þekkingu okkar á sem umdæmi (e. domains). Þessi svið 

byggja á þekkingu sem hægt er að kenna, gagnast okkur á einhvern hátt í leik, starfi eða daglegu 

amstri og við getum jafnvel byggt starfsferil í kringum. Margir þættir auglýsingagerðar krefjast 

góðrar umdæmisþekkingar. T.d. hvernig á að skrifa samantekt (e. brief), að lesa og túlka 

neytendahegðunarrannsókn, nota teikniforrit og kynna hugmyndir fyrir viðskiptavinum. 

Að bæta umdæmisþekkingu þína gerir þig samkeppnishæfari og skilvirkari í því sem þú starfar við. 

Við byggjum okkur upp sérfræðiþekkingu á okkar sviði með því að helga okkur ákveðinni 

uppbyggingu og þróun á umdæmi okkar. Ef þú vilt verða verkfræðingur er best að læra verkfræði. 

Ef þú vilt verða læknir er best að læra læknisfræði. En hvað ef þú vilt einfaldleg starfa við að vera 

skapandi (e. creative)?24 Að vera skapandi getur verið huglægt og erfitt að festa hendur á hvernig 

byggja eigi þá eiginleika upp. Hins vegar er hægt að beina skapandi einstaklingum í skapandi 

umdæmi sem gætu verið hönnun, myndlist og matreiðslunám svo fátt eitt sé nefnt. 

 4.2 Áhrif skapandi hugsunar

Ef við lítum á áhrifamátt skapandi hugsunar er hægt að sjá mikilvægi þess í stærra samhengi. Hér 

má nefna hugmyndir sem eru nýjar fyrir þeim sem fá þær og hugmyndir sem eru nýjar í sögulegu 

samhengi. Jafnframt eru hugmyndir sem eru afmarkaðar fyrir ákveðið svæði innan stærra 

samhengis, t.d. allar mögulegar útfærslur djasshljóma í tónlist og loks hugmyndir sem umbreyta 

hvernig við túlkum ákveðin samhengi í heild. 

Hugmyndir sem umbreyta, er erfiðast að framkvæma. Picasso var ekki aðeins frábær listamaður, 

hann umbreytti því hvernig við lítum á list rétt eins og Bach umbreytti því hvernig við hlustum á 
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tónlist og Einstein breytti því hvernig við horfum á heiminn. Á hverju sviði er snilldin fólgin í 

umbreytingarkraftinum – ekki einskorðað við það að skapa eitthvað sem fólki finnst viðeigandi, 

heldur getan til að breyta vettvangnum í einni svipan.25

Hugmyndir sem umbreyta viðhorfi fólks til ákveðins hlutar eða vettvangs hlýtur að teljast markmið 

margra fyrirtækja og, mögulega, þeirra auglýsingastofa sem þjónusta viðkomandi fyrirtæki. Dæmi 

um fyrirtæki sem hafa haft þessi umbreytingaráhrif er t.d. Apple sem umbreytti viðhorfi fólks 

gagnvart mikilvægi hönnunar í tölvum, stýrikerfum og snjalltækjum. Facebook umbreytti viðhorfi 

fólks gagnvart félagslegum samskiptum á netinu og McDonalds umbreytti áliti fólks á afgreiðslu 

skyndibita.

 4.3 Skapandi vettvangur

Á aðeins 6 ára tímabili, á árunum 1876 til 1882, fundu Thomas Edison og samstarfsfélagar hans við 

vinnustofu Edisons, Menlo Park Laboratory, upp símritann, grunninn að síma, ljósaperuna og sóttu 

um þúsundir annarra einkaleyfa á sama tíma. Þeir unnu við skapandi aðstæður að því að finna upp 

hluti. Það var þeirra meðvitaða hlutverk og vinnuumhverfi þeirra var óformlegt og frjálst. Þeir 

lokuðu sig af frá ytra áreiti og fengu því óheft flæði í sköpuninni. Walt Disney gerði svipaðar 

aðstæður fyrir hönnuði sína sem hann kallaði Imagineers. Þeir fengu að aðhafast á afviknum stað 

fjarri yfirstjórn Disney-veldisins, væntingum þess og þörfum. Úr varð gullaldartímabil Disney en 

þegar Walt Disney lést fór yfirstjórn Disney að hafa beinni áhrif á hvað átti að skapa innan 

Imagineers-aðstöðunnar og þá var haft til hliðsjónar það sem vel hafði gengið. Síðan þá hefur 

Disney-veldið dalað og allt bit horfið úr nýjungum frá bestu sköpurum Disney. Þegar svo margt er í 

húfi eins og hagur hluthafa, staða á markaði og dreift ákvarðanavald, er hættan á að leitað sé í 

öruggan farveg og byggt á því sem hefur verið sannað að virki vel. Djarfar hugmyndir komast ekki í 

gegnum nálarauga stjórnarinnar. Tíma Imagineers-skaparanna verður smátt og smátt betur varið í 

sköpun þess sem er fullvíst að gangi upp og djarfar hugmyndir eiga sífellt erfiðara með að komast 

leiðar sinnar. Þetta er ekki einskorðað við Disney því það virðast vera algeng örlög þeirra sem eru í 

leiðandi stöðu að óttast mistök og djarfa hugsun og leita því í þá formúlu sem hefur virkað með 

góðum árangri áður fyrr, en eiga á hættu að staðna fyrir vikið.26 Eins og Sir Ken Robinson segir, „Ef 

þú ert ekki reiðubúinn að hafa rangt fyrir þér, þá munt þú aldrei koma með neitt frumlegt“.27
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 4.4 Reynsluboltar

Paul Arden, fyrrum hönnunarstjóri Saatchi & Saatchi, lýsir því í bók sinni, “It’s Not How Good You 

Are, It’s How Good You Want To Be“ í kafla sem heitir “It’s Wrong To Be Right” að reynsla sé 

ákveðin mótsögn við skapandi hugsun. Reynslan byggir á lausnum við gömlum aðstæðum og 

vandamálum. Aðstæðurnar og vandamálin hafa líklegast breyst og því falla lausnir byggðar á 

reynslu ekki endilega vel að vandamálinu. Einnig eru allar líkur á því að ef þú hefur reynsluna, þá 

munt þú beita henni. Þetta kallast neikvæð færsla (e. negative transfer).

Reynsla er fyrir vikið andstæða frumleika að mati Paul Arden.28 

Ein dæmisaga er mér ofarlega í huga um vörubíl sem festist undir brú. Þakið á vörubílnum rakst 

undir brúna og festist kyrfilega undir brúnni. Vörubílstjórinn fann enga leið til að mjaka bílnum 

undan brúnni og kallaði til lögreglu og slökkvilið. Lögreglan og slökkviliðsmennirnir höfðu engin 

ráð og kölluðu til verkfræðinga til að skoða hvort hægt væri að brjóta brúargólfið að hluta ofan af 

bílnum til að losa vörubílinn. En þá átti lítið barn leið framhjá sem stakk upp á að loftinu væri 

hleypt úr dekkjunum. Það dugði til og vörubíllinn slapp undan brúnni.

Picasso sagði eitt sinn að öll börn væru fæddir listamenn. Vandinn er að haldast sem slíkur þegar 

við vöxum úr grasi. Börn eru almennt skapandi einstaklingar, frjáls frá reynslunni og eru hvatvís og 

tjáningarrík. Þau eru ekki bundin því sem á að vera eða því sem hefur alltaf verið. Flest börn geta 

samið lag eða sögu í hita leiksins og allt er það sótt í ímyndunaraflið. Það er enginn ótti við mistök 

eða gagnrýni.29

Sir Ken Robinson tekur í sama streng um sköpunargáfur barna og heldur því fram að þegar við 

eldumst færist reynslan yfir okkur og félagslegt taumhald og uppeldi þvær þessa frjálsu tjáningu af 

okkur. Við tilheyrum skólakerfi sem byggir á gagnsemi námsgreina í samhengi við iðnvæðinguna. 

Með áherslu á greinar sem henta best til að láta hagkerfi heimsins virka. Okkur er refsað fyrir að 

hafa rangt fyrir okkur og við einbeitum okkur að því að hafa rétt fyrir okkur. Við hræðumst mistök 

og því er skapandi hugsun efablandin og hættuleg slóð opinberunar sem getur leitt af sér gagnrýni 

og háðung.30 Heilinn aðlagast frá degi til dags og boðleiðirnar vaxa í annan farveg. 
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5.0 Að lokum
Með þessa vitneskju að leiðarljósi má beita sjálfrýni til að skoða hvernig ótti, stress og óæskilegar 

hugsanir hafa áhrif á viðkomandi einstakling í skapandi hugsun. Í tilfelli grafískra hönnuða, svo 

dæmi sé tekið, eru ákveðnar aðstæður sem geta kallað á efasemdir um eigin hugmyndir. Við óttumst 

kannski óvæga gagnrýni frá stéttarbræðrum og -systrum okkar? Stór hluti þess að skapa góða 

hönnun er tengd því að beita gagnrýninni hugsun. Þ.a.l. erum við óhrædd við að gagnrýna þá 

hönnun sem er í kringum okkur hverju sinni og erum því meðvituð um að það sama gildir um okkar 

verk. Þegar unnið er fyrir viðskiptavini viljum við mæta væntingum þeirra. Væntingarnar geta verið 

óljósar eða byggðar á þverskurði fagsins í heild og því förum við að leita í öruggar lausnir sem við 

vitum að duga til og vinnum svo að því að fara fram úr væntingum þeirra með þvi að vinna innan 

þess þrönga ramma. Kannski er það okkur eðlislægt að ganga út frá því vísu að flestir okkar 

viðskiptavinir hafi ekki þor og dug í að taka áhættu og vilji að sú hönnunarvinna sem unnin er virki 

á sama hátt og sambærilegar lausnir fyrir sambærileg fyrirtæki? Efinn gæti verið sá að 

viðskiptavinurinn líti á okkar hugmyndir sem fáránlegar og allar hugmyndir sem þeir borgi okkur 

fyrir að kynna fyrir þeim verði að vera góðar og öruggar en ekki villtar og áhættusamar. Getur verið 

að starfsvettvangur hönnuða sé sami efablandni vítahringurinn og skólakerfið, sem Ken Robinson 

skrifar um, virðist vera? Starfið gengur út á að skapa lausnir sem henta viðskiptavinum á þann hátt 

að þeir selji sem mest og því beitum við gjarnan reynslunni sem hlýst af öðrum velheppnuðum 

verkum og sköpum eitthvað sem er innan þeirra marka.

Flestir hönnuðir geta eflaust samsvarað sig við þá staðreynd að bestu verk þeirra eru ekki unnin 

fyrir viðskiptavini heldur persónuleg verk eða verk unnin á eigin forsendum. Þar vinnum við í átt að 

okkar eigin væntingum í stað væntinga viðskiptavinarins og skapandi hugsun fær að leika lausum 

hala.

Nú hefur verið farið lauslega í forsendur skapandi hugsunar og skoðað hlutverk dagdrauma og 

hugljómanna í hinu stóra sammengi skapandi hugsunar. Dagdraumar eru sterklega tengdir 

frumvinnsluhugsun sem aftur felur í sér eiginleika sem henta vel fyrir skapandi hugsun. Hugljómun 

er algeng afleiða dagdrauma og frumvinnsluhugsunar. Okkur er því óhætt að njóta dagdrauma okkar 

fremur en að bæla þá niður ef við viljum rækta skapandi hugsun. Það er ljóst að skapandi hugsun er 

margþætt og flókið fyrirbæri sem er erfitt er að stjórna eða skilja til fullnustu. Að sama skapi er 

erfitt að átta sig á umfangi skapandi hugsunar og hver takmörk hennar eru. En við getum haft áhrif á 

heilann á ýmiss konar hátt og leitað hugmynda víða. 
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6.0 Viðauki
Eftirfarandi er útlistun orða og orðasambanda sem notast hefur verið við og þýdd hafa verið úr 

ensku yfir í íslensku.

Creativity = Skapandi hugsun

Creatives = Skapandi einstaklingar

Creation = Sköpun

Create = Skapa

Eureka = Hugljómun

Intelligence = Rökhugsun

Neuropshychology = Taugalíffræði

Primary process thinking = Frumvinnsluhugsun

Secondary process thinking = Aukavinnsluhugsun

Brainstorming = Hugarflug

Frontal lobe = Fremra heilahvel

Psychosis = Geðrof

Negative transfer = Neikvæð færsla
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