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Útdráttur 
Eiginleikar líkamans til þess að skynja sitt innra og ytra umhverfi er nokkuð sem við 

höfum ekki öðlast fullan skilning á. Eitt er þó víst að við skynjum heiminn á mismunandi 

hátt, við erum ólík og því bera að fagna og reyna að læra af. Heimkynni okkar eru athvarf 

líkama okkar, minninga og sjálfsmyndar. Við erum í stöðugu samtali og samspili við 

umhverfið.  

Þegar skynjun einstaklingsins veldur truflun fremur en skilningi á umhverfinu, veldur það 

persónubundnum einkennum sem hafa margar birtingamyndir og flokkast undir fötlun. 

Þessi fjölbreyttu einkenni hafa fengið samheitið „einhverfa“. Arkitektinn Magda Mostafa 

er með þeim fyrstu í heiminum til þess að rannsaka arkitektúr sérstaklega í tengslum við 

þarfir einstaklinga með einhverfu. Út frá þeirri þekkingu sem til er um áhrif umhverfis og 

borgarskipulags á lífsgæði og heilbrigði einstaklinga má færa rök fyrir því að mikilvægt sé 

að taka tillit til þarfa einstaklinga með skynúrvinnsluerfiðleika, ekki eingöngu í 

bústaðarsamhengi heldur líka í borgarlegu skipulagsamhengi. Þegar ekki er tekið tillit til 

sérþarfa minnihlutahópa í samfélaginu eins og einhverfra í hönnuðu umhverfi, stuðlar það 

bæði að andlegri og félagslegri einangrun og skertir lífsgæði.  

Það þarf að vekja arkitekta sem og borgarskipuleggjendur og verktaka til meðvitundar um 

ábyrgð þeirra og mikilvægi þess að nýta þá þekkingu og þverfaglegu ráðgjöf sem er 

aðgengileg. Fagaðilar og stjórnvöld sem koma að manngerðu umhverfi þurfa að horfast í 

augu við þá ábyrgð sem þeim er falin. 
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Inngangur  

Mannslíkaminn er stórfenglegur í allri sinni mynd.  

Eiginleikar líkamans til þess að skynja sitt innra og ytra umhverfi er nokkuð sem við 

höfum ekki öðlast fullan skilning á. Eitt er þó víst að við skynjum heiminn á mismunandi 

hátt, við erum ólík og því bera að fagna og reyna að læra af.  

Skynjun okkar á umhverfinu hefur án efa gríðarleg áhrif á tilvist okkar, hegðun og líðan. 

Sem arkitektar berum við mikla ábyrgð á því umhverfi sem við tökum þátt í að skapa og 

okkur ber að taka tillit til allra eiginleika manneskjunnar, þarfa og fjölbreytileika í 

viðeigandi samhengi hverju sinni. Starf arkitekta er þverfaglegt og þurfa þeir að vinna út 

frá víðtækum þekkingargrunni svo verk þeirra geti fullnægt fjölbreytilegum þörfum 

manneskjunnar og staðist kröfur staðar, tíma og rúms.  

 

Ábyrgð arkitekta hefur verið mér hugleikin frá því ég var á grunnskólaaldri og hef ég 

einlæga trú á því að með þetta fag að vopni geti ég stuðlað að bættri líðan og heilsu systra 

minna og bræðra í þessum heimi. Það er sammannleg þörf að líða vel í umhverfi sínu og 

tilheyra stærra samhengi. Þar sem þekking er til staðar um upplifun og skynjun okkar á 

umhverfinu og áhrifum þess á líðan og heilbrigði, má færa rök fyrir því að það sé hluti af 

mannréttindum hvers og eins að umhverfið sé hannað með það að leiðarljósi að það dragi 

ekki úr lífsgæðum okkar.  

Í samfélaginu er hópur einstaklinga sem ég hef aðeins fengið að kynnast síðastliðin fjögur 

ár. Hann býr yfir þeim eiginleikum að skynja umhverfi sitt af annarri næmni en við 

þekkjum flest. Þeir heyra, sjá og finna fyrir umhverfi sínu á hátt sem fyrir öðrum hefur 

verið ráðgáta og hafa verið utanveltu í samfélagi okkar. En nú er loksins að opnast sýn inn 

í þeirra heim. Heim einhverfra.  

En hvað hefur einhverfa með arkitektúr að gera? Hvaða þýðingu getur hannað umhverfi 

haft fyrir einstaklinga með einhverfu? Og hvaða þýðingu getur hannað umhverfi haft fyrir 

þá sem ekki eru einhverfir?  

Í þessari ritgerð mun ég reyna að varpa ljósi á hvað arkitektastéttin getur gert til að taka 

fjölbreytileikann opnum örmum og vaxa í ábyrgð okkar á því umhverfi sem við tökum þátt 

í að skapa.  

 



 6 

1.   Manneskjan sem skynvera  

Manneskjan er sköpuð til að skynja.  

Eiginleikar mannslíkamans eru fjölþættir og skynjun hans eins margbreytileg og mennirnir 

eru margir. Í líkamanum er taugakerfi sem er um 145 þúsund kílómetra langt. Þetta 

völundarhús tauga þræðir líkama okkar og gerir okkur kleift að hugsa og framkvæma 

sjálfráða og ósjálfráða starfsemi líkamans. Taugarnar gera okkur einnig kleift að skynja 

innri starfsemi og ytra umhverfi okkar. Líkaminn hefur skynnema sem flokkast í almenna 

skynjun og sérhæfða skynjun. Almenn skynjun gerir líkamanum kleift að eiga í 

samskiptum við umhverfi sitt. Hún verkar sérstaklega á beinagrindarvöðva líkamans og 

stjórnar meðvituðum hreyfingum og móttekur boð frá húð og skynfærum.1  

Sérhæfða skynjun taugakerfisins stjórnar ómeðvitaðri innri starfsemi líkamans; öndun, 

meltingu, hjartslætti, blóðrás, losun úrgangsefna og svo framvegis.  

Taugakerfið flytur taugaboð með taugafrumum sem eru um 100 billjón talsins og mynda 

taugavefi líkamans, það er heila, mænu og taugar. Taugakerfið stjórnar þannig 

meðvituðum og ómeðvituðum hreyfingum og allri grundvallarstarfsemi líkamans, 

viðbrögðum, minni, tjáningu og skynjun.2  

Út frá þessum upplýsingum um uppbyggingu mannslíkamans er hægt að draga þá ályktun 

að skynjun okkar á umhverfinu hefur veigamikla þýðingu fyrir lífsgæði okkar og tilveru.  

Þegar skynjun einstaklingsins veldur truflun fremur en skilningi á umhverfinu, veldur það 

persónubundnum einkennum sem hafa margar birtingamyndir og flokkast undir fötlun. 

Þessi fjölbreyttu einkenni hafa fengið samheitið „einhverfa“. 

 

1.1 Einhverfan skilgreind 
Samkvæmt nýjustu rannsóknum eru yfir 3.000 einstaklingar á Íslandi á einhverfurófinu en 

talið er að þeir séu mun fleirri þar sem skortur er á greiningu.3 Fleiri drengir en stúlkur 

greinast á rófinu og er hlutfallið 4:1. Einhverfa er röskun í taugakerfinu sem hefur áhrif á 

taugaþroska einstaklings. Einhverfurófið er breitt og einkennin ólík og mis alvarleg en 

                                                
1 „The Nervous System: more than 90.000 miles of sensation!“, Ikonet: Visual Dictionary: The Visual 
Reference!, sótt 11. Október 2015, http://www.ikonet.com/en/visualdictionary/static/us/the_nervous_system. 
2 „The Nervous System: more than 90.000 miles of sensation!“  
3 „Hvað er einhverfa?“ Einhverfusamtökin, 19. janúar 2012, sótt 4. Október 2015, 
 http://einhverfa.is/fraedsla/ahugaverdar-greinar?start=1. 



 7 

ástandið einkennist helst af skynúrvinnsluerfiðleikum, félagslegum frávikum og 

þráhyggjuhegðun. Sumir einhverfir geta lifað tiltölulega sjálfstæðu lífi á meðan aðrir þurfa 

aðstoð og umönnun ævilangt. Einhverfurófið spannar einkenni frá ofurnæmni til „van- eða 

ónæmni“ fyrir áreitum, svo sem hljóði, birtu, snertingu, bragði, lykt, litum og rými. 

Einhverfan hefur sem sagt áhrif á það hvernig einstaklingur upplifir heiminn í kring um 

sig.4  

 

Geta einhverfra til tjáskipta er mjög breytileg. Sumir ná góðu valdi á töluðu máli, aðrir tala 

lítið eða ekkert og enn aðrir tjá sig með táknmáli. Algengt er að einhverfir þurfi að læra 

samskiptamynstur og félagsleg gildi rétt eins og reglur í spili. 5   

Áður fyrr var talið að einhverfa væri samfara skertri greind en það hefur komið í ljós að 

jafnvel einstaklingar með alvarlegasta stig einhverfu geta haft fullkomlega skýran huga en 

eru ekki færir um að tjá sig.6 Þeir geta verið mjög skapandi og orðið framúrskarandi á 

áhugasviðum sínum en þar getur þráhyggja verið drifkrafturinn.7 Einhverfir einstaklingar 

upplifa svörun frá öllum skilningarvitunum á sama tíma og eru stöðugt ofhlaðnir örvun. 

Þegar upplifun skynáreitis er yfirþyrmandi koma fram hegðunareinkenni hjá sumum 

einstaklingum sem eru eru kölluð „að stimma“. Þetta má einnig kalla „sefun“ þar sem þeir 

nota ýmsar aðferðir til þess að róa sig og til að losa um spennu eða loka á áreiti og breyta 

tíðni skynjunar. Algengt er að sefunin feli í sér að halda fyrir eyrun, humma og rugga sér 

en getur líka birst í sjálfskaðandi hegðun og árásargirni.8  Rýmisskynjun einstaklings með 

einhverfu er oft mjög afmynduð þar sem skynjun hans er of- eða vanörvuð. Lítið rými 

getur virkað flennistórt í hans augum. 9 Einhverfir hafa oftast mikla þörf fyrir fastan 

ramma, öryggi og að byggja upp vanamynstur og reglur.10   

 

 

                                                
4 „Autism,“ The National Autistic Society, sótt 4. október 2015, 
 http://www.autism.org.uk/about/what-is/asd.aspx.  
5Ægir Már Þórisson, „Hvað er einhverfa“, Persona, sótt 4. október 2015, 
http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=43&pid=18. 
6 „About Carly“ og „FAQ“, Carly’s Voice, sótt 5. september 2015, http://carlysvoice.com/home/aboutcarly/. 
7 „Autism.“  
8 „Autism What Everyone Should Know Medical Course.“ Myndband, 3:38, Sótt 5. september 2015 á                               
https://www.youtube.com/watch?v=sIzskJPy74E. 
9 Magda Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for  
the Autistic User.“ International Journal of Architectural Research, 1 (mars 2008): bls. 128-135, 
http://archnet.org/system/publications/contents/5107/original/DPC1837.pdf?1384788342 bls. 202. 
10 Dott, Maria Luigia Assirelly, „Autism-friendly environments: a review“, The National Autistic Society, sótt 
4. október 2015, http://www.autism.org.uk/professionals/others/architects/environments.aspx. 
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Hönnunarviðmið og byggingareglugerðir sem sérstaklega taka mið af einstaklingum með 

sérþarfir hafa verið í stöðugri þróun og tillit til fjölbreyttrar fötlunar hefur aukist verulega. 

En þetta nær ekki enn til allra hópa. 
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2.   Ábyrgð arkitektúrs 

Arkitektastéttin hefur fram að þessu ekki gefið þörfum einstaklinga með einhverfu gaum 

og er algjör skortur á hönnunarviðmiðum og byggingarreglugerðum sem taka mið af 

skynjun þeirra.11  

Amos Rapoport, pólskur arkitekt og einn af stofnendum „Environment Behavior Studies“ 

telur að of lítið hafi verið hugað að þeim skilningi sem notendur leggja í samskipti sín við 

hið byggða umhverfi. Hann segir að hönnuðir og skipuleggjendur séu í mótstöðu við 

notendur varðandi áætlaða notkun og tilgang. Hönnuðir hafa tilhneigingu til að hafa 

fókusinn á útliti hins byggða forms en notendur líta á sama strúktúr út frá félagslegum 

þáttum; út frá minningum, sérstökum verkefnum eða virkni. Hann segir það gríðarlega 

mikilvægan áhrifaþátt á vellíðan fyrir notandann að upplifa að hann hafi stjórn á umhverfi 

sínu og hafi möguleika á að gera það persónulegt.12  

Arkitektar hafa verið gagnrýndir fyrir tilhneigingu sína til að gleyma mannlegum þörfum 

og leggja ofuráherslu á stefnu eða virkni fremur en sálræna þýðingu byggingarinnar. Þeir 

eru sagðir vanrækja þá ábyrgð sem felst í því að þeir eru að skapa valdastrúktúra með 

opnunum og lokunum í tengslum við innra og ytra umhverfi. Það þarf að vekja hönnuði 

sem og borgarskipuleggjendur og verktaka til meðvitundar um ábyrgð þeirra og mikilvægi 

þess að nýta þá þekkingu og þverfaglegu ráðgjöf sem er aðgengileg. Fagaðilar og 

stjórnvöld sem koma að manngerðu umhverfi þurfa að horfast í augu við þá ábyrgð sem 

þeim er falin.13 

 

                                                
11 „Byggingarreglugerð.“ Mannvirkjastofnun, sótt 5. september 2015, 
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Bygg.regluger%C3%B0_
skj%C3%A1.pdf, 

-   Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 
190. 

12 Iain Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“ 
bls. 10.  
13 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“ bls. 
10-11. 
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2.1 Eðli arkitektúrs 
Fyrr á tímum notuðu smiðir líkama sinn sem viðmið við byggingasmíði.14 Við skoðum, 

snertum, hlustum og mælum heiminn út frá allri tilveru okkar og má segja að heimur 

upplifana öðlist skipulag og fái andsvar út frá kjarna líkamans. „Heimkynni okkar eru 

athvarf líkama okkar, minninga og sjálfsmyndar. Við eigum í stöðugu samtali og samspili 

við umhverfið þannig að það er ógerlegt að slíta ímynd sjálfsins frá staðbundinni og 

ástandstengdri tilveru okkar.“15  

Arkitektúr stendur alltaf frammi fyrir þeirri áskorun að skapa heild út frá óteljandi 

smáatriðum, fjölbreyttri virkni og formum, efnum og víddum. Arkitektinn þarf að leita eftir 

rökréttri uppbyggingu þar sem fletir tengjast, skarast og mismunandi efni mætast. 

Hefðbundin smáatriði, eða deili, ákvarða úthugsuð umskipti innan stærri hlutfalla 

byggingarinnar.16 Þau tjá hvað grundvallarhugmynd hönnunarinnar þarfnast á hverjum 

tímapunkti verksins; að sameina eða sundra, skapa spennu eða léttleika, núning, þéttni, 

næmni.17  

 

Sérhver nýr arkitektúr er inngrip í sérstakt sögulegt samhengi. Það er nauðsynlegur þáttur í 

gæðum inngripsins að nýbyggingin taki tillit til þeirra gæða sem geta skapað 

þýðingarmikið samtal við umhverfið sem þegar er til staðar. Til þess að inngripið falli að 

umhverfinu þarf það að varpa nýju ljósi á það sem þegar er til staðar.18  

Það er mikilvægt að arkitektúr sé hugsaður út frá umhverfinu en það er jafn mikilvægt að 

hann sé hugsaður út frá skynjun líkamans.  

 

2.2 Arkitektúr og skynjun 
Þrátt fyrir skort á hönnunarviðmiðum sérstaklega tengdum þörfum einhverfra þá hefur 

skynjun manneskjunnar og samspil hennar við hið manngerða umhverfi verið mörgum 

arkitektum og hugsuðum hugleikin. Juhani Pallasmaa, arkitekt og heimspekingur, segir það 

mikilvægt að kanna á gagnrýninn hátt hvert hlutverk sjónarinnar er í tengslum við önnur 

skilningarvit. ,, ... í stað þess að upplifa að við séum í heiminum, þá horfum við á hann 
                                                
14 Steven Holl, Juhani Pallasmaa og Alberto Pérez-Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of 
Architecture, Toshio Nakamura ritstýrði, (San Francisco: William Stout Publishers, 2008), bls. 34. 
15 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception,  
“Our domicile is the refuge of our body, memory and identity.” 
“We are in constant dialogue and interaction with the environment, to the degree that it is impossible to 
detach the image of the Self from its spatial and situational existence.” bls. 35. 
16 Peter Zumthor, Thinking Architecture, 2. útg. (Basel: Birkhäuser, 2006), bls. 14. 
17 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 16. 
18 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 18. 
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utan frá, erum áhorfendur að myndum sem er varpað á sjónhimnuna.”19 Pallasmaa telur að 

nútíma hönnun hafi útskúfað líkamanum, skilningarvitum hans og minningum, 

ímyndunarafli og draumum með því að upphefja skynjun augans.20 Aðrir hafa einnig 

fjallað um hvernig sjónin hefur drottnað yfir öðrum skilningarvitum mannsins.21 

 

Almennt hefur verið álitið að skilningarvitin séu fimm og myndi stigveldi þar sem sjónin 

trónar á toppnum og neðst er snertingin.22 Í bók sinni „The Eyes of the Skin“, fjallar 

Pallasmaa um mikilvægi allra skynfæra okkar í upplifun og skilningi okkar á heiminum.23 

Hann færir góð rök fyrir því að skilningarvit mannsins séu í raun sjö og að sérhver snerting 

við arkitektúr sé fjölþætt skynjun; gæði efnis, rými og hlutföll eru metin jafnt með auga, 

eyra, nefi, húð, tungu, beinagrind og vöðvum. Arkitektúr hefur áhrif á öll skilningarvit 

líkamans og verkar á líkamann sem heild.24 „Gönguferð um skógi vaxinn japanskan garð er 

endurnærandi og græðandi fyrir öll skilningarvitin sem eru örvuð samtímis og efla hvert 

annað; skynjun okkar á raunveruleikanum styrkist þannig og mótast.“ 25 

 

Arkitektinn Peter Zumthor beitir sér fyrir arkitektúr sem byggist á viðurkenndum 

þekkingargrunni skilnings og skynjunar þar sem „heilbrigð skynsemi“ er höfð að 

leiðarljósi. Hann skoðar umhverfið gaumgæfilega og í byggingum sínum reynir hann að 

auðga og draga fram það sem virðist skipta máli í umhverfinu, leiðrétta það sem er 

truflandi og skapa að nýju það sem okkur virðist skorta.26  

Zumthor telur að bygging geti eingöngu fallið inn í umhverfi sitt ef hún býr yfir þeim 

eiginleika að höfða til tilfinninga okkar og huga á fjölbreyttan hátt.27 

Byggingar sem hafa sterka nærveru miðla áhrifamikilli upplifun staðbundinna 

rýmisgæða.28 Þegar byggingar tapa sveigjanleika sínum og tengslum við tjáningu og 

                                                
19 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception,  
“...instead of experiencing our being in the world, we behold it from outside as spectators of images projected 
on the surface of the retina.” bls. 29. 
20 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, (Chichester: Wiley-Academy, 2005), 
bls. 11. 
21 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, bls. 29. 
22 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, bls. 30. 
23 Pallasmaa, The Eyes of the Skin, bls. 10. 
24 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, bls. 30. 
25 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, “A walk through a forest of a Japanese garden 
is invigorating and healing because of the essential interaction of all sense modalities reinforcing each other; 
our senses of reality is thus strengthened and articulated.” bls. 30. 
26 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 24. 
27 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 18. 
28 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 21. 
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þekkingu líkamans missa þær tengslin við umhverfið.29 Efniskennd skiptir miklu máli í 

þessu samhengi. Náttúruleg efni eins og steinn, viður og múrsteinn opna sýn okkar þannig 

að við sjáum lengra en yfirborðið og skynjum að efniviðurinn er ekta. Náttúrulegur 

efniviður miðlar aldri og sögu byggingarinnar svo og hvernig efniviðurinn varð til og 

hvernig mennirnir hafa notað hann. Veðrun eða litabreytingar magna áhrifin af aldri 

efnisins. Manngerðir efniviðir eins og glerfletir, húðaðir málmar og fleira eru stífir og 

harðir og mynda hvorki tengsl við tíma né rými og miðla engri sögu um eðli eða aldur.30 

Hönnunarferlið er stöðugt samspil innsæis og rökhugsunar. Tilfinningar, óskir, langanir og 

þrár manneskjunnar koma fram og krefjast þess að öðlast form og lögun. Það er mikilvægt 

að geta beitt gagnrýnni hugsun í þessu ferli upplifanna.31 

 

2.3 Arkitektúr og tjáning 
Að standa frammi fyrir listaverki felur í sér líkamleg samskipti. Listaverkið virkar eins og 

einstaklingur sem við eigun samtal við. Melanie Klein mótaði hugtakið „endurvarp 

tjáningar“ (e. projective identification) sem vísar til þess að öll mannleg samskipti feli í sér 

endurvarp á brotum úr sjálfinu til móttakandans. Á svipaðan hátt samsamar arkitektinn 

bygginguna líkama sínum; hreyfing, jafnvægi og skali eru ómeðvitað metin með 

líkamanum sem spenna í vöðvunum og í stöðu beinagrindarinnar og innri líffæra. Meðan 

verkið á í samskiptum við áhorfandann þá endurspeglar reynsla hans líkamlegar skynjanir 

höfundarins. Arkitektúr er þannig eins og samtal milli líkama arkitektsins og 

einstaklingsins sem dvelur í byggingunni.32 

 

Franski heimspekingurinn Gaston Bachelard fjallaði á fyrri hluta tuttugustu aldar um 

minningar líkamans í skrifum sínum um ljóðræn áhrif rýmis: ,,Orðið vani er of 

hversdagslegt orð til að tjá það ástríðufulla og nána samband sem líkami okkar á við 

ógleymanlegt hús og líkaminn gleymir því ekki.“33 Sönn upplifun af arkitektúr er ekki bara 

sjónræn; þú stendur andspænis byggingunni – þú nálgast hana huglægt og líkamlega, þú 

grandskoðar hana, gengur um hana og nýtir þér hana til gagns og gamans.34  

 

                                                
29 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, bls. 29. 
30 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, bls. 29. 
31 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 20. 
32 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, bls. 35-36. 
33 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception,  
„The word habit is too worn [an] word to express this passionate liason of our bodies, which do not forget, 
with an unforgettable house,“ bls. 35. 
34 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, bls. 35. 
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Zumthor fjallar einnig mikið um hvernig hann nýtir upplifun sína á arkitektúr í verkum 

sínum. Minningar Zumthor eru hans sterskustu arkitektónísku upplifanir. Þær eru 

uppspretta og myndrænn fengur sem hann hverfur til í vinnu sinni sem arkitekt.35 

Eins og kemur fram í bókinni „Questions of Perception“ felur öll reynsla í sér að muna, 

minnast og bera saman. Endurminning er grundvallaratriði í að muna eftir rými eða stað. 

Heimili okkar og heimkynni eru samofin sjálfsmynd okkar; hluti af líkama okkar og veru. Í 

eftirminnilegum arkitektúr renna rými, efni og tími saman í eina vídd, verða grunnefni 

tilvistarinnar sem smeygir sér inn í meðvitundina. Við samsömum okkur þessu rými, 

þessum stað, þessu augnabliki og þessari vídd og þau verða þáttur í tilveru okkar. 

Arkitektúr er list miðlunar og sameiningar.36 

 

Zumthor hrífst af fagurfræðilegri og nákvæmri færni í efnisnotkun sem dregur fram 

eiginleika efnisins óháð menningarmiðlaðri merkingu.37 Hann hefur trú á að efni geti 

öðlast ljóðræna eiginleika í samhengi sínu við arkitektúr en þó aðeins ef arkitektúrinn býr 

yfir eiginleikum til að miðla þýðingu til efnisins. Sú skynjun sem hann reynir að miðla og 

tjá með efnisnotkun fer út fyrir allan ramma myndbyggingar og samsetningar en 

áþreifanleiki þeirra, lykt og hljóðrænir eiginleikar eru aðeins þættir í hönnunartungumálinu 

sem okkur ber skylda til að nota.  

 

Arkitektar ættu stöðugt að spyrja sig hvaða þýðingu tiltekið efni geti haft í hverju 

arkitektónísku samhengi fyrir sig.38 Frumleiki, framúrstefna og framþróun eru mikilvæg 

innan arkitektúrs og arkitektúr hefur þá sérstöðu að vera í einstöku og áþreifanlegu 

sambandi við lífið.39  

 

                                                
35 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 10. 
36 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception, bls. 37. 
37 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 10. 
38 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 11. 
39 Zumthor, Thinking Architecture, bls. 12. 
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3.   Arkitektúr einhverfunnar 

Að hugsa til þess að eitt barn af hverjum 150 séu á einhverfurófinu er sláandi fjöldi 

(ADDM, 2007). Þessar tölur eru þó ekki tæmandi vegna mikillar vangreining á þessari 

röskun. Eins og fram hefur komið hefur umhverfi áhrif á andlega og líkamlega líðan 

einstaklinga almennt og það á ekki hvað síst við um þá sem eru á einhverfurófinu.40 

Við lifum á tímum mikillar þekkingar og stöðugra tækniframfara og er svið arkitektúrs þar 

ekki undanskilið. Enn sem komið er hafa þó ekki verið þróuð arkitektónísk 

hönnunarviðmið sem taka mið af þörfum einhverfra. 

Heilbrigðis- og félagskerfið hefur sinnt málefnum einhverfra en það eru fyrst og fremst 

sálfræðingar sem sjá um greiningu einhverfu. Lítið hefur verið hugað að þeirri staðreynd 

að hannað umhverfi er sterkur áhrifaþáttur í þroska og lífsgæðum þessara einstaklinga. 

Aðstoðin sem einhverfum býðst eru meðferðir á sviði sálfræði, læknisfræði, endurhæfingar 

og menntunar og snýr sérstaklega að afleiðingum skynúrvinnsluerfiðleikanna og að því að 

hjálpa þeim að takast á við skyntruflanirnar og þjálfa félagsfærni.41 

 

3.1 Magda Mostafa 
Arkitektinn Dr. Magda Mostafa er með þeim fyrstu í heiminum til þess að rannsaka 

arkitektúr sérstaklega í tengslum við þarfir einstaklinga með einhverfu. Hún fékk það 

verkefni árið 2002 að hanna fyrstu fræðslumiðstöð einhverfra í Egyptalandi og komst að 

þeirri sláandi staðreynd að algjör skortur var á rannsóknum beintengdum einhverfu og 

arkitektúr.42  

Mostafa byggir rannsókn sína á kenningum fræðimannanna Anderson (1998), Delacato 

(1974) og Rimland (1964) sem skilgreina skynjunarþætti einhverfu sem    

skynúrvinnsluerfiðleika áreitis í nærliggjandi umhverfi. Hugmyndafræðileg þungamiðja 

rannsóknar Mostafa snýr að því að með markvissri hönnun á  skynumhverfi hafi 

arkitektinn stjórn á skynáreitinu.43 

                                                
40 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“bls. 189. 
41 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 191. 
42 Vanessa Quir, „An Interview With Magda Mostafa: Pioneer in Autism Design, Archdaily, 9. október 2013,  
http://www.archdaily.com/435982/an-interview-with-magda-mostafa-pioneer-in-autism-design, sótt 4. 
október 2015. 
43 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 190. 
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Nákvæm rannsókn var gerð á samspili hins byggða umhverfis og mannlegrar hegðunar. 

Meginmarkmiðið var að leggja útlínur að leiðarvísi fyrir hannað umhverfi sem stuðlar að 

bættri færni og námsgetu. Tekið var mið af hljómburði, útliti, rýmiseiginleikum, litum, 

áferðum, geometríu og fleira. Mostafa telur nauðsynlegt að taka mið af hegðunarmynstri 

einhverfra og vonast til að með því að hanna umhverfi sem auðveldar barni með einhverfu 

að einbeita sér og minnka þörf á sefun og líkamlegri og andlegri útrás (e. behavioral 

outburst) megi stuðla að aukinni lífsleikni og færni. Telur hún að þessi nálgun sé 

grundvallaratriði til að draga úr þroskahömlun hjá einhverfum börnum.44  

 

Rannsóknin var tvíþætt. Á fyrra stigi voru tekin viðtöl við umönnunaraðila einhverfra 

einstaklinga og spurt var um áhrif arkitekónískra hönnunarþátta á einhverfu-hegðun til að 

greina helstu áhrifaþættina.  

Á seinna stigi rannsóknarinnar voru niðurstöður viðtalanna prófaðar í raunaðstæðum og 

hegðunarmynstur voru skoðuð með tilliti til breytinga sem gerðar voru á rými. Mostafa 

notaðist við viðmiðunarhópa (e. control groups) og mælanlega þætti á kerfisbundinn hátt til 

að fá fram nothæfar niðurstöður sem síðan voru birtar í „International Journal of 

Architectural Research“ árið 2008.45  

 

Rannsóknin var framkvæmd í Advance Society for Developing Skills of Special Needs 

Children, skóla í Cairo og þátttakendur í rannsókninni voru einhverf börn á aldrinum sex 

til tíu ára.  Það þurfti að finna mælikvarða og mælanleg áhrif hönnunarþátta á 

skynumhverfi einhverfra. Þeir þættir sem voru mældir voru lýsing, litir og mynstur, áferðir, 

hljómburður, lykt og uppröðun og afmörkun í rýminu. Breyturnar í rannsókninni voru 

hljómburður og uppröðun rýmis. 46  

Fyrsta prófunin var að greina áhrif hljómburðar rýmis á máltöku og málfar einhverfra 

barna. Til að draga úr endurkasti hljóðs og loka á utanaðkomandi hljóð innan rýmis þar 

sem tal- og málþjálfun fór fram var gólf, loft og veggir hljóðeinangraðir.  

Önnur prófunin fól í sér uppröðun í rými sem að stuðlaði að vanamynstri.  

 

                                                
44 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 194 
45 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 189 
46 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 192 
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Metin var frammistaða viðmiðunarhóps (e. control group) og rannsóknarhóps (e. study 

group) með tilliti til þessarra tveggja inngripa.47 

Rýminu var skipt í verkefnastöðvar þar sem hver starfsstöð var tileinkuð sérstöku verkefni. 

Ein þessara stöðva var svokölluð flóttastöð (e. escape space), rými sem einkennist af 

hlutleysi skynáreitis og þjónaði þeim tilgangi að veita barni afdrep og frið þegar skynáreiti 

voru því ofviða. Mikilvægur þáttur sem ber að nefna varðandi flóttastöðina er að æskilegt 

er að hanna hana almennt út frá þörfum ofurnæmra einstaklinga og bæta svo við 

örvunarþáttum sem henta notenda rýmisins hverju sinni.48  

Það sýndi sig strax að flóttastöð skipti miklu máli fyrir líðan og öryggi barnanna, 

sérstaklega þeirra sem voru með alvarlega einhverfu og ofvirkni. Stöðin skapaði rými 

öryggis sem börnin sóttu mikið í í upphafi rannsóknarinnar en eftir því sem á leið minnkaði 

þörfin til að fara inn í rýmið. Flóttastöðin hélt þó áfram að verka eins og hornsteinn í 

rýminu þar sem börnin héldu áfram að leita eftir staðfestingu um að stöðin væri ennþá til 

staðar. Virtist einbeiting barna aukast með tilvist þessa rýmis. 

 

Þessi nálgun á hönnuðu umhverfi afmarkar skynumhverfi barnsins, það er að segja dregur 

úr sjón- og hljóðáreiti. Með því að takmarka sjónrænt, hljóðrænt og annað skynáreiti er 

talið að barnið læri betur að einbeita sér að því verkefni sem það á að sinna. Þegar barnið 

veit við hverju má búast frá umhverfinu á það auðveldara með að takast á við skynáreiti, 

truflast síður og er móttækilegra fyrir að læra nauðsynlega færni. Fyrirsjáanlegt og læsilegt 

umhverfi sem auðvelt er að breyta og hagræða gefur barninu stjórn í aðstæðum sínum. 

Áhrif umhverfisbreytinganna birtast í auknu jafnaðargeði, aukinni einbeitingu og bættri 

samskiptahæfni. Samanburðarhópur sem var í rými þar sem þessum áreitum var ekki 

stjórnað, sýndi ekki framfarir. 

Vonast er til að með tímanum munu þær sjónrænu og hljóðrænu tengingar sem gerðar eru 

innan verndaða umhverfisins gefa barninu færni til að bregðast við áreiti utan þessa 

stjórnaða umhverfis.49  

Í þessu samhengi er áhugavert að hafa í huga kenningar Heidegger um dvöl manneskjunar í 

tíma sem og rými. Tímaþátturinn elur af sér reynslu, minningar og tilfinningar sem tengja 

manneskjuna við rými og hluti.50  

                                                
47 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 193 
48 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 190 
49 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 194 
50 Martin Heidegger, „… Poetically Man Dwells …“ Í Poetry, Language, Thought, Albert 
Hofstadter þýddi, bls. 211–227, (New York: Harper & Row, 1971). 
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Almennt er talið best að hanna „hlutlaust“ skynumhverfi og rými með tilliti til einstaklinga 

á rófi ofurnæmrar skynjunar. Með hlutlausu skynumhverfi er átt við umhverfi sem er ekki 

ertandi fyrir einhverfa. Í því felst að forðast stór, opin rými, hvíta veggi, flúorljós, plast- 

eða gerfiefni og nota frekar náttúruleg efni, áferðir og birtu. Síðan má bæta inn 

skynörvunarþáttum eftir þörfum hvers einstaklings, til dæmis óróa fyrir þá sem þurfa 

sjónræna örvun, tónlist fyrir þá sem þurfa hljóðræna örvun og svo framvegis. Af augljósum 

ástæðum ber að forðast að hanna fjölnota rými eða svokölluð alrými.51 

 

Þessi rannsókn sýnir á óyggjandi hátt að hægt er að hafa jákvæð áhrif á einhverfu-hegðun 

með því að breyta skynumhverfi, það er því áreiti sem stafar af hönnunartengdu umhverfi 

eins og rýmiskennd, afmörkunum rýmis, áferðum, litum, loftun, hljómburði og svo 

framvegis. Slíkar breytingar á umhverfinu áður en einkenni skynúrvinnsluerfiðleika koma 

fram hjá einstaklingi geta virkað fyrirbyggjandi. Auk þess geta þessir hönnunarþættir bætt 

hegðun og einbeitingu sem skilar sér í bættri hæfni og þroska til að takast á við lífið.52 

Mikilvægt er að hafa hér í huga ólík skynúrvinnsluvandamál einhverfra og mikilvægi þess 

að beitt sé fjölbreyttum úrræðum. 

 

Rannsóknin veitir athyglisverðar upplýsingar sem eru mikilvægur leiðarvísir til frekari 

rannsókna á þessu sviði. Niðurstöðurnar sýna að einstaklingi með einhverfu vegnar betur í 

arkitektónísku umhverfi sem aðgreint er í afmörkuð svæði með tilliti til virkni og 

skynjunar fremur en í hefðbundnu rýmisskipulagi. 53  Þessir hönnunarþættir sem fjallað er 

um auka notagildi manngerðs umhverfis og arkitektúrinn stuðlar að aukinni framleiðni, 

skilvirkni og þægindum fyrir alla notendur, óháð því hvort um fatlaðan eða ófatlaðan 

einstakling er að ræða.54  

 

                                                
51 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 205 
52 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 190 
53 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 197 
54 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 190 
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4.    Einhverfan í stærra samhengi 

Ljóst er að lífsauðgandi arkitektúr þarf að takast á við öll skynfæri mannsins samtímis. 

Byggingar og borgir skapa sjóndeildarhring skilnings og átakasvið mannlegrar tilvistar. 

Arkitektúr tengist, miðlar og varpar fram merkingu og veitir okkur innblástur sem hjálpar 

okkur að upplifa okkur sem heilsteyptar líkamlegar og andlegar verur. 55 Þannig er 

arkitektúr okkar mikilvægasta verkfæri til að tengja okkur við tíma og rými og gefur 

þessum víddum mannlegan skala.  

Með orðum Zumthor: 

 
Í ritgerðinni „Building Dwelling Thinking“, skrifaði Martin Heidegger: „Að lifa 
meðal hluta er undirstöðuatriði í tilveru mannsins,“ sem ég túlka á þann veg að við 
erum aldrei í óhlutbundnum heimi heldur ávalt í heimi hluta, jafnvel þegar við 
hugsum. Og aftur frá Heidegger: „Samband manneskjunnar við staði og gegnum 
staði til rýma byggir á dvöl hans í tímarými.“ Hugtakið að dvelja, út frá víðri 
skilgreiningu Heidegger um að lifa og hugsa á stað og í rými, vísar beint til þess 
raunveruleika sem ég tengi við sem arkitekt.56 

 

„Góður arkitektúr ætti að bjóða gest sinn velkominn, gera honum kleift að upplifa 

arkitektúrinn og búa í honum, án þess að vera stöðugt að tala til hans.“ 57 

 

 

4.1 Arkitektúr og vellíðan 
Maðurinn hefur frá örófi alda haft sterka þörf fyrir að skilja umhverfi sitt og hafa áhrif á 

það. Við þörfnumst umhverfis sem örvar okkur og vekur forvitni en tryggir okkur á sama 

tíma ákveðið öryggi, fæðu og skjól. Við sækjum í kringumstæður sem auka vitsmunalegan 

                                                
55 Pallasmaa, The Eyes of the Skin, bls.11. 
56 Zumthor, Thinking Architecture,  
“In an essay entitled “Building Dwelling Thinking,” Martin Heidegger wrote: “Living among things is the 
basic principle of human existence,” which I understand to mean that we are never in an abstract world but 
always in a world of things, even when we think. And, once again Heidegger: “The relationship of man to 
places and through places to spaces is based on his dwelling in them.” The concept of dwelling, understood 
in Heidegger’s wide sense of living and thinking in places and spaces, contains an exact reference to what 
reality means to me as an architect.“ bls. 34. 
57 Zumthor, Thinking Architecture, 
“Good architecture should receive the human visitor, should enable him to experience it and live in it, but it 
should not constantly talk at him.” bls. 32. 
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skilning okkar en valda þó ekki of miklu álagi. Fólk velur frekar umhverfi sem það skilur 

og sem auðveldar þáttöku og félagsleg samskipti.58  

Heimspekingurinn og fræðimaðurinn Gilles Deleuze fjallar í grein sinni „The Smooth and 

the Strieted“ um það hvernig maðurinn hefur beitt ýmiss konar aðferðum við að staðsetja 

sig og rata um umhverfi sitt. Talar hann um hugtökin samfellu (e. smooth) og rákun (e. 

strieted) í þeim skilningi að samfella lýsir umhverfi sem virkar einsleitt og erfitt er að 

staðsetja sig í en rákun felst í því að kortlegga umhverfið og staðsetja kennileiti.59 

Læsileiki, til dæmi rýmiskennd og kennileiti, auðvelda manneskjunni að skilja umhverfi 

sitt. Í manngerðu umhverfi þurfa þessir þættir að vera í jafnvægi og þegar þeir eru teknir 

inn í hönnunarsamhengið með manneskjuna í fyrirrúmi verður umhverfið fjölþætt og vekur 

dulúð sem hvetur til frekari könnunar.60   

 

Það er talið að ein af grunnþörfum mannsins sé að fá tækifæri til að vera þátttakandi í 

borgaralegu lífi.61 Rannsókn VicHealth sýnir fram á að fjölbreytt, opin og umburðarlynd 

samfélög stuðli að andlegu heilbrigði.62 

D. Halpern telur áhrif umhverfis á geðheilsu fjórþætt;  

1) streituvaldar, 2) áhrif á félagsleg tengslanet fólks, 3) táknræn áhrif tengd arkitektúr, 

skipulagi og félagslegum staðalímyndum, 4) hvernig staðið er að skipulagsferlinu.63 Með 

því að tryggja fjölbreytta þjónustu og aðra mikilvæga hönnunarþætti borgarskipulags, sem 

stuðla að því að breiður hópur bæjarbúa verða virkir þáttakendur í samfélaginu, er á 

táknrænan hátt lýst yfir að allir bæjarbúar njóti virðingar sem samfélagsþegnar.64  

Hannað umhverfi þarf að gefa fólki snertifleti sem veita tækifæri til að mætast, mynda 

tengsl og kynnast hvert öðru.  

 

                                                
58 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. ii-iii. 
59 Gilles Deleuze og Felix Guattari, „The Smooth and the Striated,“ Í A Thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia, Brian Massumi þýddi, bls. 474–501, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987),  
bls. 474, 488-450. 
60 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. 10 ( Kaplan & Kaplan, 1982, a, b) 
61 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. v. 
62 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. 6. 
63 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. 1. 
64 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“ 
(Kearns & Joseph, 1993), bls. 6. 
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„Tilvera okkar felst ekki eingöngu í að „vera“ í umhverfinu – við eigum í samskiptum við 

umhverfið og öðlumst mikilvægan skilning í gegum um það.“65   

Irwin Altman, félagssálfræðingur, leggur áherslu á að umhverfið hefur áhrif á eðli og gæði 

samskipta og sambanda fólks og gefur þeim innihald og merkingu. Rými, staðir og 

byggingar eru ekki leikmunir í lífi fólks heldur eru þau þrungin merkingu og minningum. 

Þau eru táknmynd fyrir persónulegt lífshlaup, sambönd, atburði með fjölskyldu og vinum, 

tengjast samfélaginu og menningu.66 

Rannsóknir sýna að íbúar sem búa við félagslega góð umhverfisskilyrði hafa afgerandi 

forskot á öllum sviðum lífins.67 

Í vestrænni menningu hefur verið lítill skilningur á samhenginu milli gæða samspils fólks 

við staði annars vegar og almennrar velferðar einstaklinganna hins vegar.68  

Skynjun staðar skírskotar til tilfinngarlegra tengsla eða að tilheyra umhverfi, til dæmis 

bæjarhverfi. Jane Jacobs færir rök fyrir að staðartengsl eigi sér djúpar rætur í mannlegu 

eðli:  

 
Fólk horfir ekki út yfir landslag og segir: „þetta tilheyrir mér“. Það segir frekar: „ég 
tilheyri þessu“. Að bera sterkan hug til kunnulegs landslags, þeirra staða sem maður 
þekkir, snýst ekki um ótta við að glata verðmætum, heldur ótta við að glata 
sjálfsmyndinni. Fólk tilheyrir heiminum: hann gefur þeim heimili.69   
 

 
Kim Dovey, ástralskur prófesor í arkitektúr og borgarskipulagi, telur mikilvægt að 

almenningur sé meðvitaður um birtingarmyndir valds á staðnum og í því rými sem það lifir 

lífi sínu, sem kemur fram í félagslegum strúktúr og hefur keðjuverkandi áhrif út í 

samfélagið.70 

„Tilvistarlegt öryggi“ er hugtak sem Anthony Giddens félagsfræðingur (1984) lýsir sem 

grundvallarþætti öryggis einstaklings til að honum finnist hann hafa stjórn á daglegu lífi og 

                                                
65 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“ 
(Altman, 1993), “We do not just ‘exist’ within a physical environment - we interact with it and derive 
important meaning from it.” bls. 34. 
66 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. 6. 
67 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. 4. 
68 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. 7. 
69 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“ 
“People do not simply look out over a landscape and say ‘this belongs to me’. They say, ‘I belong to this’. 
Concern for familiar topography, for the places one knows, is not about the loss of a commodity, but about 
the loss of identity. People belong in the world: it gives them a home.” bls. 7. 
70 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. 8. 
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geti verið virkur þáttakandi í samfélaginu og vaxið í sálfélagslegum þroska. Krísuástand 

veldur alvarlegri truflun á grundvallar þáttum í lífi einstaklings þegar venjubundin 

samskipti við umheiminn verða þeim ofviða vegna kvíða og ótta. Það setur alvarlegar 

hömlur á sjálfsmynd einstaklingsins og persónulegan vöxt, óháð því á hvaða aldursskeiði 

hann er ef hann er fastur í umhverfi sem er óútreiknanlegt, óáreiðanlegt og ógnandi.71  

Séu þessar staðreyndir settar í samhengi við það sem vitað er um skynjun einstaklinga með 

einhverfu er nokkuð ljóst að umhverfið hefur gríðarlega mikil áhrif á lífsgæði þessa hóps. 

 

4.2 Arkitektúr í stærra samhengi  
Skynjun staðar er nátengd þeirri tilfinningu að tilheyra, vera hluti af ákveðnu umhverfi, 

það er stað eða hverfi, og finna fyrir persónulegri og samfélagslegri tengingu. Þegar staðir 

eða rými sem okkur þykir vænt um breytast eða eru eyðilagðir upplifum við missi og 

sorg.72 

 

Samfélagskennd hefur verið skilgreind sem sú upplifun að finna að einstaklingurinn 

tilheyrir hópnum, meðlimir hópsins skipta hvern annan máli og að hver einstaklingur er 

mikilvægur innan hópsins.73 Það hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess að þættir sem efla 

sjónrænt samræmi séu felldir inn í borgarskipulagið til að auka samfélagskennd en einnig 

er vitað að kennileiti hjálpa fólki að hafa yfirsýn yfir umhverfi sitt og auðveldar því að rata  

(Sbr. Deleuze).  

Fjölbreytileiki í íbúðarhúsnæði mætir mismunandi þörfum og skapar fjölbreytni hvað 

varðar aldurssamsetningu og fjölskyldugerð.74 Almenningsgarðar, frístundaaðstaða og 

miðbæjarkjarnar efla samfélagskennd. Tryggja þarf næði einkalífsins. Það þarf líka að vera 

auðvelt aðgengi að fjölbreyttri þjónustu. Hverfiskjarnar þurfa að bjóða upp á góðar 

gönguleiðir um hverfið og útsýni frá húsunum inn í hverfin. Þetta eykur samskipti milli 

íbúa. Með því að lágmarka bílaumferð eykst öryggi vegfarenda og þannig er enn frekar 

stuðlað að gangandi umferð og skapaðir fleiri sameiginlega snertifleti fyrir samskipti milli 

íbúa.75  

                                                
71 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. 8. 
72 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. ii. 
73 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“ 
 bls. iii. 
74 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, (New York: Random House, 2002) 
75 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
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Taka þarf mið af öllum þessum þáttum þegar umhverfi er hannað og þegar einstaklingar 

með fötlun eins og einhverfu eiga í hlut getur það skilið á milli þáttöku í samfélaginu og 

einangrunar. 

 

4.3 Valdastrúktúr arkitektúrs  
Skipulagsmál og félagslegt skipulag eru óhjákvæmilega samtvinnuð. Yfirleitt er umhverfi 

skipulagt út frá félagslegum aðstæðum og hönnunin hefur félagslegar afleiðingar á 

umhverfið, til góðs eða hamlandi.76 

 

Vissir þættir hafa áhrif á það hvort fólk upplifir að hverfi sé öruggt eða ekki. Ef svæði 

stendur autt og mannlaust upplifir fólk það sem ógn við öryggi sitt óháð því hvort 

raunverulegt tilefni sé til þess. Fólk finnur öryggi í að vita af öðru fólki sem það sér og 

getur fylgst með í umhverfinu. Borgarskipulag sem örvar umferð gangandi vegfarenda 

stuðlar að fækkun afbrota. Mikilvægir þættir til að auka gangandi umferð eru hverfisbúðir, 

grænir reitir, litlir almenningsgarðar, leikvellir og þess háttar.77 Samfélagskennd og 

staðartengsl styrkjast ef það er stöðugleiki í umhverfinu og íbúum er gefið tækifæri á að 

vera virkir þátttakendur í þróun hverfisins.   

 

Umhverfi okkar getur örvað eða hindrað okkur í að uppfylla þörfina fyrir næði og að 

marka okkar einkarými. Of þétt og fjölmenn byggð sem skerðir yfirráð einkarýmis og tekur 

ekki mið af umhverfisþörfum manneskjunnar, getur haft skaðleg áhrif á félagslega hegðun, 

verið áhrifaþáttur í ýmiss konar ofbeldi og verið hvati til andfélagslegra þátta, eins og til 

dæmis neyslu eiturlyfja.78 (Pruitt-Igoe verkefnið79)  

 

Á sviði arkitektúrs eru til fleiri rannsóknaniðurstöður sem sýna fram á að hannað umhverfi 

hefur áhrif á hegðun fólks almennt.80 Miðað við þær upplýsingar sem hér hafa komið fram 

um áhrifum umhverfis og borgarskipulags á heilbrigða einstaklinga má færa rök fyrir því 

að mikilvægt er að taka tillit til þarfa einstaklinga með skynúrvinnsluerfiðleika, ekki 

                                                                                                                                              
bls. iii. 
76 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“ 
(Halpern, 1995), bls. 1. 
77 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. iv. 
78 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. iv. 
79 „Pruitt-Igoe.“ Wikipedia, sótt 1. janúar 2016,  https://en.wikipedia.org/wiki/Pruitt%E2%80%93Igoe.  
80 Mostafa, „An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User.“ bls. 192. 
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eingöngu í bústaðarsamhengi heldur líka í borgarlegu skipulagsamhengi. 

Þegar ekki er tekið tillit til sérþarfa minnihlutahópa í samfélaginu, eins og einstaklinga með 

einhverfu, stuðlar það bæði að andlegri og félagslegri einangrun.81  

 

                                                
81 Butterworth, „The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing: a Literature Review.“  
bls. ii. 
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5.   Hugleiðingar um íslenskar aðstæður 

Nýverið var hafist handa við að byggja ný hýbýli fyrir einhverfa einstaklinga með 

alvarlega hegðunarerfiðleika. Um er að ræða íbúðarkjarna í Einholti, 105 Reykjavík og 

Þorláksgeisla, 113 Reykjavík. Íbúðarkjarninn í Einholti er vel staðsettur hvað varðar 

almenna þjónustu, svo sem matvöruverslun, almenningssamgöngur, kaffihús og aðra 

samfélagslega snertifleti. Hið sama er ekki hægt að segja um staðsetningu íbúðakjarnans í 

Þorláksgeisla.82 Einhverfusamtökin hafa árangurslaust gert ítrekaðar athugasemdir vegna 

Þorláksgeisla. Engar undirtektir hafa borist frá borginni eða arkitektum sem komu að 

verkinu.83 

 

Samkvæmt gögnum frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar er ljóst að ekki var leitað til 

fagaðila í umönnun einhverfra í skipulags- og hönnunarferlinu. Landssamtök Þroskahjálpar 

og Einhverfusamtökin fengu ekki tækifæri til þess að veita faglega ráðgjöf. Hins vegar 

leitaði Velferðarsvið umsagnar þriggja mæðra sem höfðu hvorki reynslu né þekkingu á 

sérþörfum einhverfra og aðeins ein þeirra þekkti til sérþarfa hreyfihamlaðs fatlaðs fólks.  

Einhverfusamtökin gera athugasemd við staðseningu Þorláksgeisla sem þau telja: „ ... mjög 

slæm fyrir mikið einhverfa, byggingin nánast ofan í umferðareyju, hávaðamengun sem 

þessir einstaklingar þola illa, hættuleg umferð í mikilli nálægð og hætta á að íbúi hlaupi út 

á götu (hringtorg).“84 Spurt er um það hvort matvöruverslun sé í göngufæri sem og aðra 

almenningsþjónustu sem virðist skorta á svæðinu. Stærð íbúðarýmanna er ekki í samræmi 

við umönnunarþarfir þessara einstaklinga. Jafnframt er efnisval gagnrýnt en í teikningum 

er gert ráð fyrir notkun plast- og gerviefna og flúorlýsingu.85 

 

 

Í óformlegum samræðum við fagaðila sem starfar með einhverfum sem búsettir eru í 

miðbæ Reykjavíkur, kom fram að staðsetning er lykilatriði í sjálfstæði og lífsgæðum 
                                                
82 “Tillaga að áfangaskiptri áætlun um uppbyggingu á sértæku húsnæðisúrræðum fyrir fatlað fólk vegna stöðu 
umsókna á biðlista.“ Reykjavík, 3. apríl, 2014, bls. 1-23, sótt 4. október 2015, bls. 4, 
http://reykjavik.is/sites/default/files/tillaga_ad_afangaskiptri_aaetlun_um_uppbyggingu_a_sertaeku_husnaedi
.pdf. 
83 Tölvupóstur frá Sigrúnu Birgisdóttur, framkvæmdarstjóra, til höfundar, 4. janúar 2016. 
84 “Tillaga að áfangaskiptri áætlun um uppbyggingu á sértæku húsnæðisúrræðum fyrir fatlað fólk vegna stöðu 
umsókna á biðlista.“ bls. 14 
85 “Tillaga að áfangaskiptri áætlun um uppbyggingu á sértæku húsnæðisúrræðum fyrir fatlað fólk vegna stöðu 
umsókna á biðlista.“ bls. 14-16. 
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einhverfra einstaklinga. Hann lítur svo á að staðsetning Þorláksgeisla auki fötlun 

einstaklinganna þar sem hún heftir frelsi þeirra út á við í samfélaginu og gerir þá háðari 

aðstoð.86 Ljóst er að sú þekking sem er til staðar um þarfir einhverfra hefur ekki verið nýtt í 

staðsetningarvali og hönnun Þorláksgeisla. 

 

 

                                                
86 Óformlegt samtal höfunar við Sverri Hafsteinsson, 7. janúar 2016. 
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Lokaorð 

Manneskjan er skynvera og umhverfi hennar, sem er athvarf líkama, minninga og 

sjálfsmyndar, hefur afdrifarík áhrif á líðan, lífsgæði og heilbrigði.  

Það er mikilvægt að umhverfi okkar endurspegli fjölbreytileika þarfa okkar og taki mið af 

öllum skilningarvitum okkar til að stuðla að heilnæmu félagslegu og samfélagslegu 

umhverfi. Rannsókn Mostafa varpar ljósi á sértæka þætti í hönnuðu umhverfi sem auka 

lífsgæði og bæta samfélagslega stöðu einhverfra. Í ljósi almennra rannsókna á sviði 

skynjunar á arkitektúr og skipulagi, eru margir sameiginlegir þættir sem benda til þess að 

hægt sé að skapa umhverfi sem þjónar öllum, þar með talið einhverfum. Mikil þörf er á 

frekari rannsóknum á samspili arkitektúrs og skynjunar. 

Einhverfir hafa verið vanræktir bæði í pólitísku og samfélagslegu samhengi og þar af 

leiðandi orðið jaðarhópur í samfélaginu. Samkvæmt niðurstöðum Mostafa er arkitektúr 

mikilvægur þegar litið er til forvarnar- og meðferðarúrræða sem geta verið stór þáttur í því 

að skapa kjör-lífsskilyrði fyrir einhverfa. Mikilvægt er að nýta þessa þekkingu í víðara 

samhengi, þar sem margt bendir til að meginþættir þessarar hugmyndafræði stuðli að 

almennri vellíðan sem er til hagsbóta fyrir alla.  

 

Ég tel mikilvægt að skapa umræðuvettvang þar sem arkitektar eru virkir þátttakendur og 

stuðla að þverfaglegum úrlausnum og framþróun í borgarskipulagi sem og í smærra 

samhengi. Þannig er hægt að mæta þörfum hóps eins og einhverfra sem þjónar um leið 

samfélaginu í víðara samhengi. Það eru gríðarleg tækifæri innan arkitektastéttarinnar til að 

hafa áhrif á mótun þess umhverfis sem við lifum í. Við höfum aðgang að víðtækri 

þverfaglegri þekkingu sem okkur ber að nýta og miðla í verkum okkar. Þegar ekki er tekið 

tillit í hönnuðu umhverfi til sérþarfa minnihlutahópa í samfélaginu er jafnvel verið að auka 

fötlun þeirra, auka vanlíðan þeirra og skerða lífsgæði verulega.  

Arkitektar og ábyrgðaraðilar í borgarskipulagi þurfa að vakna til meðvitundar um ábyrgð 

sína og mikilvægi þess að nýta þá þekkingu og ráðgjöf sem er aðgengileg. Við þurfum að 

horfast í augu við þá ábyrgð sem okkur er falin. 
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