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Úrdráttur 
Í ritgerð þessari verður farið í ferðalag í gegnum hinn stóra heim skilningarvitanna. Fjallað 

verður um mikilvægi þeirra, þróun í sögulegu samhengi og hvernig upplifun mannsins af 

umheiminum mótast í gegnum skynhrifin. Snert er á viðfangsefninu út frá ýmsum fræðigreinum 

svo sem mannfræði, þjóðfræði, félagsfræði og heimspeki. Snertiskynið er það fyrsta til að 

þroskast af skynfærunum fimm sem ásamt snertiskyni eru heyrn, sjón, bragð og lyktarskyn. 

Meðvituð reynsla fæst ekki einungis með sjónlegri athugun á umhverfi mannsins, heldur með 

samspili skynfæranna og ekki síst í gegnum líkamlega snertingu. Í samhengi við hið stafræna 

samfélag nútímamannsins með glansandi og spegilsléttu yfirborði tölvunnar og snallsímans 

verður varpað ljósi á spurningar eins og hver er tilgangur líkamans á hinni stafrænu öld þar sem 

tæknin er svo gott sem samgróin skynfærunum okkar? Er maðurinn að missa getuna til að 

skynja rýmið sem hann býr í? Hvar staðsetur hönnuðurinn sig í heimi tæknivæðingarinnar og 

sýndarveruleikans? Vöruhönnun er fag sem er nátengt skynfærum mannsins, húð hans er sá 

miðill þar sem líkaminn og varan mætast. Snertiskynið dvelur í húðinni sem er eitt þaulsetnasta 

skynfæri líkamans. Styrkir það upplifun, minni og færni mannsins til að handleika hluti eftir 

örvun skynnema húðarinnar sem strokið hafa yfir ávalar brúnir og fundið hinar margvíslegu 

áferðir sem finna má í nærumhverfi hans? Skynfærið er eitt helsta tól hönnuðarins, en hönnun 

gengur að miklu leyti út á skilning á sambandi manna og hluta.
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Inngangur  
Það hefur lengi verið mér hugleikið hvernig snerting mótar upplifun mannsins á heiminum, og 

ekki síst í samhengi við hönnun. Frá blautu barnsbeini hefur það verið náttúrulegur hvati í mínu 

fari að snerta hlutina í kringum mig, ekki síst á þeim hlutum sem ég þekki ekki. Snertiskynið 

er það skynfæri sem þroskast fyrst í móðurkviði af skynfærunum fimm sem ásamt snertiskyni 

eru heyrn, sjón, bragð og lyktarskyn. Snertiskynið er jafnframt það síðasta til þess að dvína. 

Börn læra á umhverfi sitt með því að þreifa fyrir sér, sleikja, bíta og klóra. Úr verður 

gagnabanki í heilanum þar sem safnast saman minningar sem sótt verður í víðsvegar á 

lífsleiðinni og leiðbeina okkur hvernig við eigum að ganga um umhverfi okkar.  

Í stafrænu samfélagi vesturlandanna með glansandi og spegilsléttu yfirborði tölvunnar 

og snjallsímans þykir mér áhugavert að kanna hvernig hið áþreifanlega getur haft áhrif á 

mannin og upplifun hans af nærumhverfi sínu. Hugsandi maður í hinu vestræna samfélagi 

nútímans er sjónrænn maður, en heimurinn er ekki samfelld þrívíð sjónlína. Meðvituð reynsla 

fæst ekki eingöngu með sjónlegri athugun á umhverfi mannsins, heldur með samspili 

skynfæranna og ekki síst í gegnum snertiskynfæri hans.  

Hvar staðsetur hönnuðurinn sig í heimi tæknivæðingarinnar og sýndarveruleikanns? 

Vöruhönnun er fag sem er nátengt skynfærum mannsins, húð hans er sá miðill þar sem líkaminn 

og varan mætast. Skynfærin eru eitt helsta tól hönnuðarins, en hönnun gengur að miklu leyti út 

á það að skilja samband hluta og manna.  

Styrkir það upplifun, minningu og færni mannsins að handleika hluti, að finna fyrir 

ávölum brúnum og mjúkum áferðum sem liggja í hans nærumhverfi? Er maðurinn að missa 

getuna til þess að skynja rýmið sem hann býr í? Hver er staða líkamans á hinni stafrænu öld 

þar sem tækin er svo gott sem samgróin skynfærum okkar?  

Vegna þess að þegar öllu er á botninn hvolft er það ekki síst hið líkamlega sem 

skilgreinir okkur sem einstaklinga sem eru meðvitaðir um umhverfið sitt, það er í gegnum 

skynfæri okkar sem við upplifum og túlkum heiminn. Stærsta líffæri okkar, húðin, er það eina 

sem aðskilur okkur líkamlega frá hinum stóra heimi sem við dveljum í. 

Í ritgerð þessari förum við í ferðalag um skynheim mannslíkamans. Könnum hvaða 

áhrif skilningarvitin hafa á upplifun mannsins af umheiminum, snert er á samtali handarinnar 

við hugan og samspil skynjunar og líkamans. Að lokum verður fjallað um hvernig hönnuðir og 

arkitektar geta með athugunn sinni á vinnuvistfræði skilningarvitana upphafið tilvist mannsins. 
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1.1.Skynfæri mannsins og samspil þeirra 
Skynjun er gífurlega viðamikið viðfangsefni og daglegt líf mannsins byggist að mestu leyti á 

notkun hennar. Án aðstoðar skilningarvitanna heyrum við ekki hvernig rigningin dynur á 

regnkápuna eða finnum lyktina af nýslegnu grasi og ekki myndum við finna hvernig sumarsólin 

yljar andlit okkar. Mannveran er í rauninni margslungið safn skilningarvita sem vinna hörðum 

höndum við að meðtaka og skynja heiminn í kringum hana. Segja má að maðurin tengist 

heiminum í gegnum skynfæri líkamans. Mannslíkaminn safnar skynhrifum, geymir 

upplýsingar, minningar og visku. Líkaminn er hugsandi tilfinningavera og er grundvöllur 

tilvistarlegar þekkingar.1 Skynhrif vísa til áreitingu skynnema, og skyntúlkun er úrvinnsla á 

ytra áreiti yfir í taugaboð sem berst til heilans þar sem unnið er úr skilaboðunum, sem virkar 

þar af leiðandi eins og brú á milli umheimsins og hugheimsins.2   

Skilningarvit mannslíkamans eru í grunninn fimm talins. Þau eru sjón, heyrn, lyktar-, 

bragð- og snertiskyn. Stundum eru þau talin sjö ef innsæi og jafnvægisskyn eru höfð með. 

Skynfærin vinna að því sameiginlega markmiði að ýta undir upplifun mannsins af heiminum 

sem hann býr í. Augun, eyrun, nefið, tungan og húðin eru meðal þeirra líffæra sem umbreyta 

áhrifunum sem berast manninum á hverju gefnu augnarbliki í gegnu lífið í taugaboð og miðla 

skynhrifunum til heilans. Allt eru þetta virk líffæri sem meðtaka hljóð, lykt, bragð, áferð, þyngd 

hitastig, sársauka, vellíðan og fleira.3  

Húðin er það líffæri sem umlykur líkamann allan. Hún er eitt viðkvæmasta og elsta 

líffæri líkamans en hún er það fyrsta til að þróast í móðurkviði jafnframt því að vera hið stærsta. 

Hún er í rauninni ekki aðeins eitt líffæri, heldur líffærakerfi og án hennar gæti maðurinn ekki 

lifað. Fyrstu samskipti mannsins fara fram í gegnum húðina sem er jafnframt skilvirkasta vörn 

hans fyrir utanaðkomandi meinum.4 Húðin ein og sér er það sem aðskilur manninn líkamlega 

frá umhverfinu sem hann þrífst í.  

Snertiskynið býr í húðinni og er eitt þaulsetnasta skynfæri mannslíkamans. Snertiskyn 

er það skynfæri sem þróast fyrst í móðurkviði meðfram þróun húðarinnar og er það síðasta sem 

fjarar út áður en maðurinn deyr. Snerting er skynjuð í gegnum húðina þegar svokallaðir 

snertinemar eru örvaðir. Í húðinni má telja um fimmtíu snertinema á hvern fersentimetra sem 

meðtaka og áframsenda skilaboð til heilans, svo sem um áferð hlutar, hitastig og þyngd.5 Tauga 

																																																													
1 Juhani Passasmaa, The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture, bls. 13.  
2 Þórdís Þorbjarnardóttir, „Hvað er snertiskyn?“ Vísindavefurinn, 18. janúar 2005, sótt 17. október 2016, 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4718. 
3 Kenya Hara, Designing Design, 4. útg., Sviss: Lars Müller Publishers, 2014, bls. 69. 
4 Ashley Montagu, Touching the human significance of the skin, 2.útg., Bandaríkin: Harper Row, 2010, bls. 1. 
5 Þórdís Þorbjarnardóttir, „Hvað er snertiskyn?“ 
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endar líkamans eru að finna á þeim 

stöðum sem þurfa helst á þeim að halda 

en jafnframt eru það einnig viðkæmustu 

staðir líkamans. Taugaendarnir eru 

flestir undir iljunum, á fingurgómum 

handanna og í lófum þeirra, í kynfærum 

og á tungu.6  

Snerting er af ýmsum fræði-

mönnum talin framlenging sjónarinnar, 

sem er að mörgu leyti takmarkandi 

skynfæri eitt og sér en mikilvægt er að 

hafa í huga hvernig sjón vinnur náið með 

öðrum skynfærum. Í gegnum snerti-

skynið lærir maðurinn að hann býr í 

þrívíðum heimi. Snerting kennir honum 

að lífið er loðið, það kitlar og hefur 

mjúkar, ávalar brúnir. Nútímamaðurinn er að miklu leyti sjónrænn maður, en umheimur sem 

eingöngu er uppbyggður út frá sjónrænum eiginleikum getur reynst honum einsleitur og 

samfelldur.  Staðreyndin er sú að meðvituð reynsla og upplifun hefur minna með sjón að gera 

heldur en önnur skynfæri.7 Blindir menn treysta til að mynda á hljómburð til þess að skilja 

rýmið í kringum sig. Snerting gerir manninum kleift að sér finna leið í gegnum heiminn í 

myrkrinu eða öðrum sambærilegum aðstæðum þar sem önnur skilningarvit hans eru óvirk.8 

 

Tækni sem miðill hefur þróast yfir í það að vera framlenging skynfæranna sem dvelja í 

manninum. Heimspekingurinn Marshall McLuhan (f. 1911-1980) lagði fram rök fyrir því að 

„allir miðlar eru framlenging af líkamlegu eðli mannsins – andlega eða líkamlega.“9 Miðillinn 

í hans skilningi getur verið blýantur sem framlenging handarinnar, bók sem framlenging 

augans eða snjallsími sem framlenging hugans. Ólíkir miðlar hafa áhrif á umhverfið sitt sem 

hefur áhrif á það hvernig maðurinn hugsar og hagar sér, hvernig hann meðtekur heiminn.10 

																																																													
6 Ilse Crawford, Touch Base, Holland: Unicum, 2016, bls. 2-3. 
7 Marshall McLuhan, The Medium is the Massage, England: Penguin Books, 2008, bls. 45. 
8 Diane Ackerman, A Natural History of the Senses, 1.útg., New York: Vintage Books, 1991, bls 94. 
9 McLuhan, The Medium is the Massage, bls. 26, „All media are extensions of some human faculty – psychic or 
physical.“ 
10 McLuhan, The Medium is the Massage, bls. 41. 

Mynd 1: Myndin útskyrir hvaða snertiskynfæri vega 
hlutfallslega mest. Sjá má að þeir líkamshlutar sem telja flesta 
skynnema eru stærri heldur en aðrir hlutar líkamans.  
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Með því að breyta umhverfinu í kringum mannin reynir það á skilningarvit hans. Maðurinn er 

ekki samur eftir slík samskipti. Skynhrif eru þannig persónuleg, pólitísk, félagsleg og 

sálfræðileg framlenging af skynfærum okkar. 

Reynsla mannsins og minningar um til dæmis að sleikja ákveðinn hlut, þreifa á honum 

eða lykta safnast saman í gagnabanka heilans og byrjar að staflast þar upp allt frá fæðingu. Við 

minninguna tengir maðurinn tilfinningar sem hann sækir í síðar meir án þess þó að þurfa að 

endurtaka tiltekina athöfn.11 Maðurinn í viðkvæmni sinni er líklegri til þess að sækja sífellt 

aftur í kunnuleg efni eða aðstæður. Ég man til að mynda hvernig heitt vatn vermir húðina þegar 

ég sest í heita baðlaug og veit þannig við hverju á að búast áður en tánum er stungið ofan í. 

Jafnframt veit ég hvernig mött áferð og mjúkar brúnir eftirlætis kaffibollans er áður en hann er 

lagður að vörum mínum og ég man einnig hvernig bragðið af tómatnum er áður en ég bít í hann 

og hvernig viðnám hans er þegar hann springur í munninum. Erfitt er að einangra hvert 

skynfæri út af fyrir sig en þau tengjast öll innbyrðis og vinna saman á einn eða annan hátt. Að 

finna bragð reynir á nánast öll skynfærin og sjón stendur ekki ein út af fyrir sig heldur vinnur 

hún einnig náið með heyrnar- og lyktarskyni.12 

Fræðimenn hafa kastað fram þeim hugmyndum að í vestrænu nútímasamfélagi hafa 

sjón og heyrn notið þeirra forréttinda að vera hinu félagslegu skynfæri og þar af leiðandi verið 

gefið hátt undir höfuð í sjónrænum heimi mannsins. Marshall McLuhan dró með skrifum sínum 

þá ályktun að „áhrif tækninnar kemur ekki í ljós í skoðunum manna eða hugmyndum, heldur 

breytir hún hlutföllunum á milli skynfæra eða því hvernig fólk skynjar hlutina og hún gerir það 

örugglega og án nokkurar mótsöðu.“13 Þegar maðurinn lifir og þrífst í einsleitu samfélagi hættir 

hann að hafa tilfinningu fyrir hinni margslungnu tilveru mismunandi forma og áferða. 

McLuhan líkir jafnframt skilningarvitum mannsins við persónulegt forðabúr hans þar sem 

vitund hans og reynsla hlaðast inn.14  

Finnski arkitektinn Juhani Pallasmaa (f. 1936), sem skrifað hefur bækur um samspil 

huga, handar og skynfæra, tekur í sama streng og Marshall McLuhan. Hann telur engann vafa 

leika á því að tæknimenning vestræns samfélags hafi aðskilið skilningarvitin þar sem heyrn og 

sjón hafa tekið fram úr hinum í nafni siðmenningar. Ástæðuna telur hann vera sú að sjón og 

heyrn eru þau skynfæri sem geta kallað fram sambærileg viðbrögð frá stórum hópi fólks. 

																																																													
11 Hara, Designing Design, bls. 102. 
12 Hara, Designing Design, bls. 101. 
13 Marshall McLuhan, „Miðillinn er merkingin,“ Þröstur Helgason þýddi, í Atvik: Miðill – Áhrif – Merking, 
Þröstur Helgason ritstýrði, Reykjavík: Bjartur-ReykjavíkurAkademían, 2005, bls 50. 
14 McLuhan, „Miðillinn er merkingin,“ bls. 54. 
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Arkitektinn telur að skynfærin þrjú sem drógust aftur úr lestinni, bragð, snerting og lykt, séu 

einstaklingsbundin og þar með er erfiðara að hanna fyrir fjöldann út frá þeim skynfærum.15  

Allar manneskjur eru mismunandi og skynreynsla þeirra er margbreytileg. Þrátt fyrir 

það er hægt að kalla fram einhver sambærileg áhrif með mismunandi áherslum. Hægt er að 

kalla fram ró með hljóðum hafsins, óhug, samúð og spennu með kvikmyndum eða slökun með 

örvun á ákveðnum punktum líkamans.  

 

1.2. Samtal handarinnar við hugann 
Hendur mannsins eru þeir útlimir líkamans sem hefur fjölbreyttastar hreyfingar sem maðurinn 

getur stjórnað að vild og hentugleika. Vísindamenn hafa sýnt fram á það að hreyfingar 

handarinnar, mismunandi grip og snertiskynið hafi áhrif á það hvernig maðurinn hugsar.16 Það 

er alltaf ákveðið samtal á milli heilans og handarinnar. Það sem aðgreinir manneskjuna frá 

öðrum dýrum er ekki einungis tungumálið heldur hvernig höndunum er beitt. Börn byrja að 

benda á hluti löngu áður en þau byrja að tala. Hugurinn byrjar ekki að þroskast þegar barn hefst 

handa við að reyna að tjá sig með tungumálinu, heldur hefst örvun hugans með því að benda 

sem gefur honum tilefni til þess að vaxa og safna skynhrifum í hið ótakmarkaða forðabúr 

hugans.17 

Höndin er verkfæri mannsins sem leiðir hann í gegnum heiminn, skilningur mannsins 

er lærður í gegnum þetta flókna verkfæri. Höndin kennir heilanum að hugsa og kennir honum 

um heiminn sem maðurinn býr í. Heilinn meðtekur þessar upplýsingar, skipuleggur og geymir 

það sem er lært með höndunum. Að teygja á hlutunum, að ýta á, að toga í, að finna áferð og að 

finna fyrir þrýstingi veitir líkama og sál ítarlegri og eftirminnilegri upplýsingar heldur en þegar 

við skynjum eingöngu í gegnum hið sjónræna eða strokum í sífellu yfir sléttann skjáinn á 

snjallsímanum.  

 Hendurnar mega teljast sem hluti af persónuleika mannsins og eru ákveðið stöðutákn 

samhliða því að framkvæma þeirra daglega verk. Mögulegt er að lesa í hendurnar við hvað 

manneskjan vinnur. Hægt er að sjá fyrir sér lækni með stöðugar, fíngerðar og hreinar hendur 

sem umgangast líkama af nærgætni á meðan skurðaðgerð stendur eða hendur listamannsins þar 

sem olíumálningin hefur skorðast í fingraförum hans eftir að hann hefur málað heimsmynd 

sína á strigann. 

																																																													
15 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, 3. útg., Bandaríkin: Wiley, 2016, bls 18. 
16 Richard Sennet, The Craftsman, Bretland: Penguin Books, 2009, bls. 149. 
17 Tor Nørretranders, „Your hands make sense.“ Mindcraft16: In my mind craft (2016): bls. 9-12. 
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Nýlegar rannsóknir mannfræðinga og lækna gera hendinni hátt undir höfði en þeir vilja 

meina að þróun mannlegrar greindar, tungumáls og táknrænnar hugsunar, sé afleiðing af þróun 

handarinnar sem stuðlaði að ótrúlegri þróun heilans.18 Í þróunarkenningu Darwins setur hann 

fram þá kenningu að þegar apar fóru að nota handleggi sína í öðrum tilgangi en að halda 

jafnvægi á líkamanum þá hafi heili hans stækkað. Með stækkandi rúmtaki heilans gafst 

forfeðrum okkar svigrúm til þess að læra að halda á hlutum, að hugsa um og greina viðkomandi 

hlut og að lokum að móta nýjar hugmyndir um hlutinn sem þeir héldu á. Í framhaldi af því hafi 

mannapinn hafið smíðar við tól sem þróuðust síðan með sífellt víðari kunnáttu hans.19   

 Það var þróun hreyfinga í höndinni sem hrinti af stað líffræðilegri breytingu 

handarinnar. Beinabygging þumalfingurs breyttist lítillega sem varð til þess að með höndinni  

gat maðurinn gripið á mismunandi vegu um hluti. Grip er hreyfing sem hann sjálfur stjórnar, 

ólíkt sjálfvirkum hreyfingum augnlokanna til dæmis. Mann- og líffræðingurinn Mary Marzke 

hefur flokkað grip í þrjá meginflokka. Hið fyrsta er að klípa með þumalfingri og hlið 

vísifingurs. Annað grip er samspil þumalfingurs við hina fingur handarinnar á meðan hluti er 

vaggað til og frá í lófanum. Hið þriðja er svokallað ávallt grip (e. cupping grip) þar sem hlutur 

leggst í ávalann lófann og þumalfingur og vísifingur eru sitthvorum megin við hlutinn. Þetta 

grip er til dæmis notað þegar haldið er á bolta og gerir manninum kleift að halda á hlutnum 

tryggilega í annari hendinni á meðan hann vinnur á hlutinn með hinni hendinni.20 

 

Ef aukin snerting leiddi til stækkunnar og þróunnar heilans í forfeðrum mannsins, hverskonar 

afleiðingar ætli það hafi í för með sér ef snerting er alfarið fjarlægð? Rannsóknir hafa verið 

gerðar á því hvernig nudd hefur áhrif á ungabörn, sér í lagi fyrirbura sem verja fyrstu dögunum 

eða vikurnar í hitakassa eða börn sem send eru til ættleiðingar og dvelja fyrst um sinn á þar til 

gerðum heimilum. Niðurstöður þeirra rannsókna leiða í ljós að þau börn sem eru örvuð með 

snertingu þyngjast um helmingi meira en önnur börn á skemmri tíma en þau sem eru ekki 

nudduð. Börnin eru virkari, móttækilegri og meðvitaðri um umhverfi sitt, eru færari til þess að 

þola hávaða og ná betri stjórn á tilfinningum sínum heldur en ella.21 Sömuleiðis hafa rannsóknir 

á simpönsum sýnt fram á alvarlegar andlegar afleiðingar og jafnvel heilaskaða ef þeir eru 

sviptir snertingu að hluta til eða alfarið við mæður sínar eða aðra apa við ungann aldur.22 

Svipting snertingar hjá fullorðnum mönnum getur leytt til þess að hann geri sér þær upp og fái 

																																																													
18 Pallasmaa, The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture, bls. 32-33. 
19 Sennet, The Craftsman, bls. 150. 
20 Sennet, The Craftsman, bls. 151. 
21 Ackerman, A Natural History of the Senses, bls. 73. 
22 Ackerman, A Natural History of the Senses, bls. 76.	
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ofskynjanir. Sama lögmál gildi ef að manneskjan missir útlim. Í 70% tilfella finnur fólk ennþá 

fyrir þeim útlim sem fjarlægður var. Hugurinn gerir sér það upp að útlimurinn sé ennþá til 

staðar, svokallaður draugalimur (e. phantom limb). Algengast er að fólk finni fyrir kulda, kláða, 

þrýsingi eða sársauka og reyni jafnvel að grípa í útliminn eða stíga í hann.23 Jafnvel þeir sem 

fæðast án útlims geta fundið fyrir draugalim.24  

 Það hefur gleymst að snerting er grunnþörf mannsins og forsenda þess að hann er til í 

þeirri mynd sem hann gerir í dag. Ef snerting myndi ekki láta manninum líða vel væri líklega 

ekki enginn maður til þar sem að hann myndi ekki hafa tilhneigingu til þess að fjölga sér. 

Snerting veitir manninum þá örvun sem hann þarf til að halda áfram að gefa af sér 

afkomendur.25 

 

1.3. Skynjun og líkaminn 
Skynjun hefst og endar í hlutum. Þegar skynjun hlutarins hefur verið mynduð í forðabúri 

minninganna, verður hún ástæðan fyrir þeirri reynslu sem maðurinn hafði upplifað.26 

Snertisvörunar minni (e. haptic memory) er sú tegund skynjunar sem vísar til þess þegar 

snerting safnar upplýsingum sem geymd eru í heilahvelinu eftir örvun snertiskynsins. 

Upplýsingar og minningar eru sóttar í snertisvörunar minnið þegar manneskjan handleikur 

kunnulega hluti eða notar lærð handbrögð, svo sem að smíða eða leira.27 Hugtakið getur einnig 

vísað til þess hvernig skynfærin spila saman þegar hlutur er handleikinn. Hluturinn getur því 

hvatt neytendann til þess að kanna áður óþekkt svæði með höndunum líkt og þegar barn fikrar 

sig áfram á nýjum stað og þreifir sig í gegnum rýmið.   

Geymsla minningarinnar um hvernig höndin handleikur bolla hjálpar huganum að skilja 

að bolli er þrívíður hlutur. Ávalt form bollans og þyngd hans þegar hann liggur í hendi hjálpar 

heilanum að hugsa í þrívídd. Síðar meir getur heilinn umbreytt tvívíðri ljósmynd af bolla í 

þrívíðann hlut án þess að þurfa snerta á honum.28 Augnablikið þar sem skynjað er með fleiru 

en einu skynfæri tekst heilanum að túlka heildstæða, skýra mynd af viðkomandi hlut í 

huganum. Þessi eiginleika er gjarnan nefndur qualia.29  

																																																													
23 Ackerman, A Natural History of the Senses, bls. 104. 
24 Heiða María Sigurðardóttir, „Getur fólk sem missir útlim enn fundið fyrir honum þótt hann vanti?“ 
Vísindavefurinn, 15. ágúst 2005, sótt 7. desember 2016, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5198. 
25 Ackerman, A Natural History of the Senses, bls. 77-78.  
26 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, London: Routledge Classics, 1945, bls. 77. 
27 Hara, Designing Design, bls. 68. 
28 Sennet, The Craftsman, bls. 153. 
29 Hara, Designing Design, bls. 101-102. 
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Qualia vísar til huglægrar eða efnislegrar reynsluþekkingu. Hugtakið, sem gjarnan er 

notað af heimspekingum og menningarfræðingum, útskýrir hvernig það er frábrugðið að sjá 

hvítann bolla heldur en bláann, og gefur hverri upplifun einkennandi tilfinningu sem greinir 

minningarnar frá hvor annari.30  

Vísindamenn hafa dregið þá ályktun að ef manneskja sem fæðst hefur blind fær 

skyndilega sjón geti hún ekki gert greinamun á kúlu eða tening án þess að hafa þreifað á 

forminu á sama tíma og hún sér hlutinn í fyrsta skipti. Samspil sjónar og snertiskyns stuðlar að 

dýpri skilningi á þrívíðum hlutum. Það er ekki fyrr en viðkomandi hefur fengið áþreifanlega 

tilfinningu fyrir hlutinum og sem hann getur lagt merkingu í hlutinn án þess að snerta hann 

aftur. Skynjun er lærð og lærdómurinn hefst strax við fæðingu. 

 

Mannslíkaminn er skynvera. Hann er hannaður til þess að eiga samskipti við umhverfið sem 

hann er í. Skynnemar líkamans eru opnir fyrir allskyns örvun frá heiminum. Því er áhugavert 

að velta sér upp úr því hver staða líkamans er í heimi þar sem tækni og sýndarveruleiki (e. 

virtual reality) kemur sterkt inn í líf nútímamannsins. Eru skynfæri líkamans orðinn óþörf? 

Hver er tilgangur líkamans á tímum uppgerðra raunveruleika þar sem tæknin er orðin svo gott 

sem samangróin framlenging skynfæranna? Tækni sýndarveruleikans smækkar bilið á milli 

manns og konu, manns og vélar, tíma og rýmis. Sjálfsvitund mannsins verður staðsett utan við 

húðina.  

Tækni sýndarveruleikans er miðill sem leitast við að ná til neytandans. Sýndarveruleiki 

býður upp á stafræna endursköpun á raunveruleikanum, hvort sem það sé til afþreyingar eða til 

þess að skapa eftirlíkingu af raunverulegum aðstæðum þar sem fólk getur æft sig, til dæmis í 

flugnámi. Félags- og heimspekingurinn Jean Baudrillard (f. 1929-2007) talar um að 

raunveruleikinn sé „framleiddur úr mótum, örgjörvum, minniskubbum og stýrilíkönum. Með 

þessu er hægt að fjöldaframleiða raunveruleikann út í hið óendalega.“31 

 Maðurinn upplifir heiminn nú þegar gríðarlega mikið í gegnum miðla og tækni. 

Fjölmiðlar keppast til að mynda um að leggja fram mismunandi útgáfur af raunveruleikanum 

sem verður til þess að nútímasamfélag er undir stöðugu áreiti upplýsinga sem getur orsakað 

stress og aðra tengda kvilla hjá einstaklingum. Frá fjölmiðlum kemur fram ofgnótt einstakra, 

brotakenndra upplýsinga sem í heild þýða í rauninni afar lítið. Fjölmiðillinn túlkar upplýsingar, 

																																																													
30 Amy Kind, „Qualia,” Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource, sótt 7. 
nóvember 2016, http://www.iep.utm.edu/qualia. 
31 Jean Baudrillard, „Framrás líkneskjanna,“ Ólafur Gíslason þýddi, í Atvik: Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, Geir 
Svansson ritstýrði, Reykjavík: Bjartur-ReykjavíkurAkademían, 2000, bls. 44. 
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einfaldar og miðlar þeim út í samfélagið í því sniði sem hann telur að maðurinn geti skilið þær. 

Gæti það verið að álag á úrvinnslustöðvar heilans sé ekki vegna magns upplýsinga sem dynja 

á honum heldur vegna takmarkaðra gæða?32  

Líkaminn á erfitt með að ráða við allar upplýsingarnar sem honum eru veittar á hverjum 

degi. Hugurinn er í stöðugri þróun frá takmörkunum líkamans.33 Draga má þá ályktun að 

mannslíkaminn sé skynvera sem viðheldur persónulegum skoðunum hans um heiminn og að 

líkaminn megi teljast til einna af þeim fjölmörgum hlutum innan þessa heims. Það er undir 

einstaklingnum komið að meðhöndla eigin skynheim út frá samskiptum sínum við umheiminn 

sem hann dvelur í, hvort sem hann er raunverulegur eða uppgerður.34  

 

Ljóst er að mannslíkaminn er einstakt fyrirbæri þar sem skilningarvitin leiða hann í gegnum 

umheiminn. Heimur skynfæranna snertir á hinum ýmsu fræðigreinum svo sem heimspeki, 

þjóðfræði, mannfræði og ekki síst meðal hönnuða og listamanna. Snertiskynið er margslungið 

og ekki staðbundið við eitt tiltekið líffæri eins og bragð sem býr í munni eða heyrn sem dvelur 

í eyrum. Því er erfiðara að rannsaka áhrif skynhrifa því það dvelur í líkamananum öllum: í 

heila, á fingurgómum, á tungunni, í eyrum, í kynfærum og á iljum. Skynhrif hafa mikil áhrif á 

manninn og hvernig hann fikrar sig í gegnum hinn stóra heim. Samtímamaðurinn ver svo 

miklum tíma í hinum stafræna heimi að huganum þyrstir í eitthvað raunverulegt, náttúrulegt 

og áþreifanlegt sem færir hann nær raunverulegri tilvist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
32 Hara, Designing Design, bls. 109.	
33 Jeanne Carstensen, Richard Kadrey, „Introduction,“ Whole Earth Review: Access to Tools & Ideas, 63 (sumar 
1989), bls. 2.  
34 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, bls. 81. 
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2.1. Hönnuðurinn og athugun hans á skynhrifum mannsins 
Japanski grafíski hönnuðurinn Kenya Hara (f. 1958) bendir á, líkt og Marshall McLuhan, að 

maðurinn upplifir heiminn í gegnum ýmsa miðla, svo sem í gegnum vörur og arkitektúr, sem 

hjálpar manninum að mynda ákveðin tengsl við umheiminn sem hann býr í. Hönnuðir, 

arkitektar og listamenn nota vörur, byggingar og listaverk sem framlengingu á eigin þekkingu, 

sem mótuð er af því hvernig þeir túlka heiminn.  

Á hinn bóginn geta hönnuðir staðsett sig sem þekkingarbrú á milli raun- og hugvísinda 

þar sem hann setur þekkingu í samhengi og miðlar henni í gegnum hluti fremur en í gegnum 

texta, skýrslur eða bækur. Sú miðlun hefur takmarkað aðgengi almennings og getur verið erfitt 

að gera sýnilega án aðstoðar internetsins, myndbanda, útskýringa á verkferlum og ljósmyndum 

sem er miðlunartækni sem hönnuðir hafa gott vald á. Hönnuðir geta með því dansað á línum 

skáldskapar og raunveruleika, nútíðar, framtíðar og fortíðar. „Hönnuðurinn leitast við að setja 

leikreglur samfélagsins í samtal þar sem umræðuefnið er oftar en ekki erfið og óskýr málefni“ 

útskýrir Garðar Eyjólfsson, lektor og fagstjóri vöruhönnunar við Listaháskóla Íslands í grein 

sinni „Maður, náttúra, rannsóknir og miðlun“ í tímaritinu Mænu.35 Hönnuðurinn getur með 

athugun á vinnuvistfræði skynfæranna tekið meðvitaða ákvörðun um að taka það með í 

vinnuferlið og túlkað þannig þekkingu sína í hlutina sem miðla ákveðnum upplýsingum eða 

skoðunum áfram til neytendans eða til þess að kitla skynhrif hans.36  

Möguleikar eru á því að skipuleggja heilu borgirnar sem einhverskonar kennslutæki 

sem hönnuð eru með það í huga að hámarka skynjun mannsins og gera daglegar athafnir að 

samfelldu ferli nýrra uppgötvuna. Borgir snúast fyrst og fremst um samskipti fólks og að 

skiptast á hugmyndum, þær eru tenging í stærra samhengi þar sem fólk kemur saman. Byggðir 

fyrir iðnbyltinguna þróðust með fólkinu í hægum skrefum samhliða lifnaðarháttum þeirra sem 

í borginni bjuggu og í sátt og samlynd við náttúruna. Breytingar á fyrirkomulagi borgarinnar 

komu frá íbúunum. „Eftir seinni heimstyrjöld varð sprengja í fólksfjölgun í borgum og við 

henni varð að bregðast,“ segir Magnea Guðmundsdóttir, arkitekt, í grein sinni í Mænu um 

skipulag borgar. „Lausnirnar voru yfirgripsmikil kerfi, ákvarðaðar af sérfræðingum í kvarða 

sem einfaldar veruleikan um of og gleymir að borgin er ekki bara samansafn kerfa heldur líka 

lífvera sem vex, er fjölbreytileg og tekur stundur óvæntar stefnur.“37 Umhverfi mannsins ætti 

ekki að vera tilgangslaus umgjörð sem ver hann fyrir hverskonar áreiti sem hann gæti mögulega 

orðið fyrir. Ennfremur ætti umhverfið að vera hannað sem virkt ferli þar sem langvarandi 

																																																													
35 Garðar Eyjólfsson, „Maðurinn, náttúra, rannsóknir og miðlun,“ Mæna, 2015, bls. 34. 
36 Hara, Designing Design, bls. 70. 
37 Magnea Guðmundsdóttir, „Gott plan?“ Mæna, 2015, bls. 26. 
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uppbygging á umhverfinu myndar eina heild þar sem athygli mannsins þrífst og gerir honum 

kleift að sjá og skilja betur hvernig og hvar hann býr í sínu daglega lífi.38 

Vöruhönnuðurinn Jasper Morrison (f. 1959) lýsir hönnun sem starfsgrein sem þróast 

hefur út í það að vera fag sem stendur á bakvið mengandi iðnað og neyslusamfélags 21. 

aldarinnar sem hvött er áfram af gljáandi lífstílstímaritum og markaðssetningu þar sem 

samkeppni er um að gera hlutina eins áberandi og hægt er með lit og lögun. Hönnun hefur að 

hans mati leitt til sýkingar sem hrjáir daglegt umhverfi einstaklingsins.39 Hlutverk hönnunar er 

að mati Kenya Hara aftur á móti ekki til þess eins að koma á óvart, hneyksla, vekja kátínu eða 

draga athygli fólks að nýjungum. Heldur telur hann hlutverk hönnunar vera að gefa manninum 

tækifæri til að taka eftir nýrri þekkingu sem komið hefur verið fyrir í hlutnum í hönnunar- og 

framleiðsluferlinu. Hara telur að jafnvel þegar efnahagskerfi og menningarheimar eru ólíkir 

deila allir menn sameiginlegu „yfirborði“ sem er reynsla sem öðlast í gegnum hluti sem gefur 

mönnum um heim allan tækifæri til að skilja og friðar skilningarvit þeirra.40   

Vöruhönnuðir geta með athugun sinni á sambandi hluta og notenda örvað skynhrif 

notendans. Í hönnunarferli vöruhönnuða eiga þeir við mismunandi efni, form, áferð og litaval 

sem vissulega er gríðarlega mikilvægur hluti af ferlinu á bakvið vöruna og getur kallað fram 

margvísleg áhrif á hvernig neytendinn nálgast hana. En öllu mikilvægara er að hafa í huga 

hvernig hægt er að kalla fram skynhrif hjá notendanum sem örva, kitla eða hvetja.41 Með því 

að nota vandlega valin efni, áferðir og framleiðsluaðferðir í hönnuðum hlutum hvetur það 

neytendur til að snerta hann og uppgötva með höndum sínum. Það má hljóma auðvelt, en getur 

reynst erfiðara en svo að hanna fyrst og fremst fyrir snertiskynfærin fremur en fyrir augað. 

Athugun þessi getur gefið hlutunum meiri dýpt og þýðingu fyrir neytendann og skapað samtal 

milli hans og hönnuðarins þar sem hluturinn verður eins og framlenging á hönd og huga 

handverkmannsins á bakvið hlutinn.42 Hönnun getur þjálfað langanir fólks og hjálpað heilu 

borgunum að vaxa og dafna. Góð hönnun getur aðstoðað fólk að taka eftir einhverju einstöku 

í nærumhverfi sínu eins og augnablik ánægju þegar notandinn finnur mjúka áferð bómullar 

handklæðisins án þess að hugsa um útlit þess.43 

 

																																																													
38 McLuhan, The Medium is the Massage, bls. 68. 
39 Naoto Fukasawa, Jasper Morrison, Super Normal: Sensations of the Ordinary, Sviss: Lars Muller Publishers, 
2014, bls. 28-29.  
40 Charlie Lee-Potter, „Discussing design with Kenya Hara,“ Cereal, 2. september 2016, sótt 7. september 2016,    
http://readcereal.com/kenya-hara. 
41 Hara, Designing Design, bls. 68. 
42 Pallasmaa, The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture, bls. 104. 
43 Charlie Lee-Potter, „Discussing design with Kenya Hara“. 
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2.2. Upphafning snertiskynsins í vöruhönnun 
Upphafning snertiskynsins hefur legið í loftinu meðal hönnuða á ýmsum sviðum síðastliðin ár 

þar sem hönnuðir leika sér með skynfæri mannsins til að bregðast við yfirgnæfandi nærveru 

tækninnar. Verkefnin sveipa hulinni af hungri mannsins fyrir áþreifanlegri upplifun á tímum 

þar sem tölvur, símar, smáforrit og sýndarveruleiki gefur manninum fyrirmæli um hvernig hann 

eigi að lifa og eiga samskipti við annað fólk. Án þess að snerta er maðurinn varnalaus, 

líkamlega óviss og tilfinningalega óöruggur.44 Þegar maðurinn er sviptur þessu sterku tengslum 

verður tilvist hans lítið annað en línulegar stillingar, sem stjórnað er í gegnum skjá. 

 Ýmsar sýningar og verkefni hafa komið fram síðstliðin ár sem vinna út frá þessu: að 

styrkja samband mannsins við hlutinn í gegnum snertiskynið. Til að mynda stóð Kenya Hara á 

bakvið sýninguna Haptic Exhibiton: Awakening of the Five Senses, eða sýning skynhrifanna: 

uppvakning skilningarvitanna fimm, þar sem hönnurðurinn fékk fólk frá ólíkum sviðum til þess 

að taka þátt. Þeirra á meðal voru arkitekt, vöruhönnuður, fatahönnuður og handverksmenn frá 

ýmsum sviðum. Sýningin var tilraun Hara til þess að upphefja skynfæri mannsins og snerta á 

áður óþekktum flötum. Þátttakendur voru fengnir til þess að hanna vöru sem átti ekki upphaf 

sitt að rekja út frá form- eða litapælingum, heldur voru hönnuðurnir beðnir um að líta í kringum 

sig og rannsaka hvernig maðurinn meðtekur heiminn í gegnum snertingu og nota þær 

niðurstöður við hönnun vörunnar. Þannig færðist fókusinn af vörunni sjálfri yfir á ferilinn. Á 

sýningunni tókst þeim að sameina hönnun, vísindi og skynfærin fimm í eina þverfaglega og 

áþreifanlega heild.45 Í kjölfar sýningarinnar gaf Hara út bókina Designing Design þar sem hann 

fjallar ítarlega um sýninguna og verkin sem þar voru sýnd.  

Shuhei Hasado, handverksmaður, var meðal þeirra sem tók þátt í sýningunni. Hann 

vann út frá hinum hefðbundnu geta skóm sem gjarnan eru notaðir í Japan og ganga þeir 

berfættir í þeim (sjá mynd 2). Áður en maðurinn fór að ganga í skóm gekk hann um heiminn 

berfættur og meðtók jörðina í gegnum iljarnar. Í dag eru skynfæri iljanna bólstraðir með 

sokkum og skóm sem gera það að verkum að hann missir ákveðna jarðtengingu sem maðurinn 

öðlaðist áður fyrr með því að arka um berfættur. Að ímynda sér, að ganga um berfættur og 

meðtaka jörðina, finna fyrir votum jarðvegi að vori eða stökku undirlagi að hausti. Yfirborð 

geta skónna sem Shuhei Hasado hannaði fyrir sýninguna eru bólstraðir ýmist með mosa eða 

því sem líkist jarðlendi furuskóga sem kitlar skynfæri iljanna og vekja huggulega tilfinningu 

																																																													
44 Crystal Leonard, „The Sense of Touch and How It Affects Development,“ Serendip Studio, 14. maí 2009, sótt 
7. nóvember 2016, http://serendip.brynmawr.edu/exchange/crystal-leonard/sense-touch-and-how-it-affects-
development. 
45 Hara, Designing Design, bls. 68-70. 
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hjá þeim sem í skónum gengur, líkt og hann gangi berfættur um skóg- eða hálendi.46 Í iljunum 

dvelur einn næmasti staður líkamans og ekki að ástæðulausu. Iljarnar eru eini líkamsparturinn 

sem er öllum tíðum í sambandi við jörðina og hafa verið þjálfaðar til þess að nema hin smæstu 

smáatriði hennar.  

 

Design Academy Eindhoven í Hollandi er listaháskóli sem hefur manninn í brennidepli. 

Listaháskólinn hagar námsbrautum sínum ekki eftir hinu klassíska sniðmati sem er 

innanhúshönnun, grafísk hönnun, fatahönnun, arkitektúr eða vöruhönnun, heldur skiptast 

deildir niður eftir því í hvaða samhengi nemendur nálgast viðfangsefnið maður. 

Námsbrautirnar eru meðal annars maðurinn og hreyfanleiki (e. man and mobility) sem vinnur 

að því markmiði að endurskoða og endurreisa tengsl milli manna, grunnþarfa þeirra og 

tækninnar sem hafa að miklu leyti glatast. Maðurinn og sjálfsvitund (e. man and identity) hefur 

																																																													
46 Hara, Designing Design, bls. 96-97. 

Mynd 2: Geta skór eftir Shuhei Hasado sem hannaðir voru fyrir sýninguna Haptic Exhibition: Awakening of the 
Five Senses. Skórnir eru ýmist bólstraðir með mosa eða því sem líkist jarðlendi furuskóga til að kitla skynfærin sem 
dvelja í iljum fótanna. 
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það fyrir sjónum að spá fyrir um hvernig maðurinn mun velja að lifa í framtíðinni með því að 

túlka það sem kraumar undir yfirborðinu í daglegu lífi mannsins í form og efni. Maðurinn og 	

velferð (e. man and well-being) skoðar umhverfi, upplifun og hluti sem eru hönnuð með það í 

huga að auka lífsgæði og gera manninum kleift að dafna. Líðan mannsins, tilfinningalega og 

líkamlega, er upphafið að nálgun hönnuðarins að viðfangsefninu.47 Aðspurð segir Ilse 

Crawford, fagstjóri deildarinnar maðurinn og velferð, að „hönnun hefur vald til að breyta 

hegðun okkar og haft áhrif á hvernig okkur líður.“48 Crawford hóf sjálf rannsóknir á mannlegri 

hegðun og líffræðilegum og tilfinningalegum þáttum hönnunar og gaf út bókina The Sensual 

Home árið 1997. Í kjölfarið var hönnuðinum boðið að stofna deild innan Design Academy 

Eindhoven sem fjallar um viðfangsefnið velferð.49 

Útskrifarverkefni hinnar frönsku Lauren Moullet frá Design Academy Eindhoven frá 

vorinu 2016 fjallaði um skynheim mannsins og hvernig notkun stafrænna tækja hefur valdið 

stöðnun í að mæta mannlegum þörfum hans til að kanna nærumhverfi sitt í gegnum daglega 

																																																													
47 „Design Department,“ Design Academy Eindhoven, sótt 11. desember 2016, https://www.designacademy.nl/ 
Study/Bachelor/DesignDepartments.aspx. 
48	„Interview Ilse Crawford,“ Man & Well-Being, sótt 11. desember 2016, http://manandwellbeing.com/ 
interview -ilse-crawford, „Design has the power to change our behavior and affect how we feel.“	
49 „Interview Ilse Crawford.“  

Mynd 3: Útskriftarverkefni Lauren Moullet frá Design Academy Eindhoven sem bar heitið Touch & Feel sem 
tendraði löngun hjá notendanum til þess að skoða daglega ferla og minna líkamann á mikilvægi þess að halda 
tengingu við nærumhverfi okkar. 
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snertingu. Moullet telur að myndast hafi gjá á milli mannsins, stafrænna tækja og umhverfisins 

sem maðurinn þrífst í. Niðurstaða hennar var sú að kynna upp á nýtt víxlverkandi hreyfingar 

inn í hinar einföldustu daglegu athafnir neytendans með verkefni sínu Touch & Feel, eða snertu 

og finndu (sjá mynd 3).  

Ýttu á púða til að kveikja á kaffikönnunni, settu prik í sandpoka til að kveikja á ljósinu. 

Hugmyndin er einföld en áhrifin eru sterk. Þessar ýktu hreyfingar undirstrika mikilvægi þess 

að minna líkama okkar og huga á það að halda tengingu við umhverfið okkar.50 Hreyfingarnar 

tendrar löngun hjá notendanum til þess að leita eftir einhverju nýju og hugsa upp á nýtt 

hversdagslega ferla sem kalla fram hverskonar viðbrögð sem skynfærin geta veitt honum. Þó 

svo að skynfæri mannsins séu af fræðimönnum talin einungis fimm þá er varla hægt að 

einskorða þau við þá tölu. Að halda þéttingsfast um hurðarhún er töluvert frábrugðin 

skynreynsla heldur en að strjúka fingrum létt í gegnum lokka á höfði barnsins þíns. Dagleg 

heimilisverk eins og að kveikja undir kaffikönnunni verða með tímanum rútína sem maðurinn 

framkvæmir ómeðvitað. Verkefni Moullet var tilraun til þess að fá manninn til að líta á 

kunnulega hluti og einfaldar athafnir að nýju, að endurnýja og leiðrétta tilfinningar hans við 

hlutina sem eru orðnir að svo sjálfsögðum hlutum í nærumhverfi hans að hann tekur ekki eftir 

þeim lengur. Þannig skorar Moullet á skynfærin með nýjum raunveruleika til þess að dýpka 

skilning mannsins. 

Einföldustu athafnir eins og að hella upp á kaffi var áður fyrr tímafrekt ferli sem örvaði 

flestöll skynfæri mannsins. Við sjáum á lit hvernig ristun kaffibaunana er áður en þeim er hellt 

í kaffikvörnina til mulningar. Þegar kaffibaunirnar eru muldar í kaffikvörninni blossar upp 

kaffiilmur og fingurgómarnir þreifa á grófleika kaffisins sem ákvarðar hvort að það er í lagi að 

halda áfram með ferlið. Kaffið er sett í könnu með vatni sem sett er á heita hellu, á meðan bíður 

maðurinn eftir hljóðmerki um að suða sé komin upp á meðan kaffiilmurinn leikur um vitin. Að 

lokum er kaffinu hellt í bolla og notið til hins ítrasta í ró og næði. Í dag tekur maðurinn gjarnan 

ekki þennann tíma í að laga kaffi. Margur hver einfaldlega setur púða í kaffivél, ýtir á einn 

takka og innan skamms er kaffibollinn tilbúinn. Tíminn sem fór í þá athöfn að útbúa 

kaffibollann á gamla mátann gefur honum tilfinningalega merkingu og mikilvægi á sama tíma 

og það örvar skilningarvitin og hvetur þann sem kaffið útbýr til þess að slaka á og njóta 

augnabliksins.   

																																																													
50 Lauren Moullet, „Touch & Feel,“ Lauren Moullet, júní 2016, sótt 7. nóvember 2016, 
http://www.laurenmoullet.com/projet-diplome.html. 
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Á hönnunarvikunni í Mílanó í apríl 

2016 var að finna sýningu sem 

haldin var á vegum Design 

Academy Eindhoven. Á sýningunni 

voru sýnd valin verk sem fjölluðu 

um skynhrif á einn eða annan hátt. 

Sýningarstjórarnir Ilse Crawford og 

Thomas Widdershoven, listrænn 

stjórnandi listaháskólans, settu upp 

sýninguna Touch Base, eða 

snertistöðin. Touch Base var tilraun 

þeirra til að hægja á gestum og 

tengja þá við skynhrifin enn á ný, 

spyrja spurninga, vekja forvitni, 

upplýsa og hvetja fólk til þess að 

hugsa um hversu mikil áhrif 

snerting hefur á tilfinningar og 

skoðanir á heiminum sem að það 

býr í.51  

 Meðal verkefna sem þar 

voru var Please don’t Touch, eða 

vinsamlegast komdu við (sjá mynd 

4) eftir Bori Kovács. Þar reynir 

Kovács að takast á við áþreifanlegar upplýsingar sem eru aðskildar frá sjónrænum þáttum eins 

og lögun eða lit. Verkefnið leitast eftir því að einangra áþreifanlega uppifun skynfæranna með 

því að endurgera náttúrulegar áferðir og hefur Kovács þannig sett fram áskorun á hefðbundnar 

hugmyndir mannsins um þægindi, skynjun og áreiti og vekja upp óhlutbundnar tengingar hans 

við náttúruna.52  

Annað verkefni sem var hluti af Touch Base sýningunni var eftir Charlotte Jonckheer 

og bar heitið Pas Perdus, eða týnd skref (sjá mynd 5). Jonckheer hannaði gólfteppi sem veitir 

þeim sem á því gengur notalega og mjúka snertingu. Gólfteppið er hannað með það í huga að 

																																																													
51 Crawford, Touch Base, bls. 3. 
52 Bori Kovács, „Please don’t touch!“ Bori Kovács, 2015, sótt 8. nóvember 2016, http://www.borikov.com/ 
please-do-touch-1. 

Mynd 4:Verkefnið Please don’t Touch eftir Bori Kovács sem tekst á 
við áþeifanlegar upplýsingar sem eru aðskildar frá sjónrænum 
eiginleikum sem sýnt var á sýningunni Touch Base á 
hönnunarvikunni í Mílanó 2016. 
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sá sem gengur á teppinu sé 

berfættur. Mýktin í gólfteppinu 

kallar fram andlega og 

líkamlega slökun en verkefnið 

var tilraun Jonckheer til þess að 

minnka stress hjá þeim sem yfir 

gólfteppið gengur.53 Fram hafa 

komið rannsóknir þess efnis að 

örvun snertiskynfæranna hafa 

róandi áhrif á börn og fullorðna, 

minnkar stress og eykur 

vellíðan. Því er mikilvægt í hinu 

daglega amstri nútímamannsins 

að huga að og örva þetta 

mikilvæga skynfæri. Heili 

mannsins hugnast vel þegar 

skynhrif ýta undir vellíðan hjá 

viðkomandi. Ólíkt því mikla 

offlæði upplýsinga frá 

fjölmiðlum og áreyti tækninnar 

sem getur stuðlað að stressi og 

valdið kvíða hjá einstaklingum getur jákvæð örvun skynfæranna, líkt og með gólfteppi 

Jonckheer, vegið þar upp á móti. Með gólfteppinu hefur Jonckheer rutt sér til rúms inn í hið 

daglega líf mannsins þar sem hann gengur um gólf heima hjá sér berfættur.  

 

Hönnuðir, arkitektar og listamenn virðast vera meðvitaðir um þörf mannsins til þess að upplifa 

umheiminn í gegnum skilningarvitin. Sjón er frábrugðin skilningavitunum fimm að því leiti að 

hægt er að slökkva á henni með því að loka augunum. Það er ekki hægt að slökkva á þann máta 

á snertingu, lykt, heyrn eða bragði. Líffærin sem standa að baki þeirra skilningarvita eru alltaf 

virk. Snerting mótar tengingu mannsins við hlutinn sem gripið er í, hallað er upp að eða gengið 

er á um leið og viðmót á sér stað. Þegar gripið er í kaldann hurðarhún úr stáli áður en gengið 

																																																													
53 Charlotte Jonchkheer, „Product Information,“ Charlotte Jonckheer, 2015, sótt 8. nóvember 2016, 
http://www.charlottejonckheer.com/product-information.html. 

Mynd 5: Gólfteppið Pas Perdus eftir Charlotte Jonckheer rutt sér til 
rúms inn í hið daglega líf eigendans og er tilraun hönnuðarins til að 
minnka stress hjá þeim sem yfir gólfteppið gengur í hinu daglega amstri. 
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er í gegnum útidyrahurð á bygginu er maðurinn meðvitaður um hvernig efnið er og snertinin 

dregur fram viðbrögð sem svar við kuldanum. Hönnuðir geta einnig túlkað hugsjónir hug- og 

raunvísindamanna í áþreifanlegar upplýsingar og miðlað þeim til stærri hóps fólks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 25	

Niðurlag  

Öll mannleg skynjun á uppruna sinn að rekja til líkamlegrar örvunar á snertiskyninu sem sendir 

upplýsingar í gegnum taugakerfið til heilans þar sem skynhrifin safnast fyrir í forðabúr 

minninga sem sótt er í síðar á lífsleiðinni.  Þekkingin sem fer fram innan sjóndeildarhringsins 

opnast með henni. Skynjun brúar bilið á milli þess sem við sjálf erum og heimsins. Reynsla 

mannsins um að heyra, snerta, sjá, finna bragða og lykt bætir merkingu á nærumhverfi hans og 

setur það í samhengi.  

 Ljóst er að heimur skynfæranna teygir sig yfir vítt svið fræða svo sem þjóðfræði, 

mannfræði, hönnun og vísindi. Hönnun sem faggrein hefur það fram yfir raun- og hugvísindin 

að geta miðlað upplýsingum skýrt til mannsins í gegnum ýmsa miðla. Svo sem í hlutum og 

byggingum en einnig í gegnum myndbönd, ljósmyndir, internet og framleiðsluferla. 

Upphafning og örvun skynfæra mannsins í gegnum hönnun má teljast sem einhverskonar 

mótsögn hönnuðarins við hinni miklu stafrænu framþróun og hefur jafnvel aldrei verið 

mikilvægara að huga að þessum eiginleikum þar sem skynhrif mannsins er sterkasta tól hans 

til að upplifa, túlka og læra á umheiminn. Til þess að geta hannað hluti sem skipta máli þarf 

hönnuðurinn að skilja hvernig maðurinn skynjar umheiminn og hvers er ætlast til af honum.  

Snertum heiminn. Finnum áferðina, mýktina, hitastig og form. Sjáum heiminn. 

Meðtökum birtuna, litina. Finnum lyktina af heiminum, smökkum á honum og hlustum á hvað 

hann hefur að segja. Með því að veita skynfærum okkar nánari athygli dýpkar það skilning 

okkar og upplifun af nærumhverfinu sem við dveljum í. Það örvar okkur á jákvæðann hátt og 

leyfir okkur að staldra við. Að vera er að skynja. Að skynja gerir okkur meðvitaðari um heiminn 

sem þýtur framhjá okkur á tímum tækninnar, álags og hraða í samfélaginu.  

Minningarnar um skynhrifin sem safnast í forðabúri hugans um að strjúka yfir mjúkt 

yfirborð, finna hvernig sólin vermir húðina, að sleikja ís og finna bragð af honum eða finna 

lyktina nýslegnu grasi gerir okkur fær um að setja umheiminn okkar í samhengi og það gerir 

okkur kleift að ákvarða þyng, hitastig og áferð hluta áður en að hafa komið við hann með 

höndunum. Að einhverju leyti getum við munað eftir ákveðnum stað, stund eða hlut vegna þess 

að hann er einstakur, en að stærstum hluta vegna þess að hann hefur líkamleg áhrif á okkur 

þannig að við myndum sterkari tengsl sem varðveitist í minningu okkar. Sjónrænar myndir 

þróast eftirá, þær mótast af reynslunni sem við öðlumst í gegnum skynhrifin. Jafnvel minnstu 

snertingar sem maðurinn varla finnur fyrir geymast í undirmeðvitundinni. Snertiskyn er með 

mikilvægustu skynfærunum mannsins sem við þurfum að efla og viðhalda. Það styrkir upplifun 

okkar af umheiminum, viðheldur heilastarfssemi, örvar og þroskar okkur sem manneskjur. 
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