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Kveikja hugmyndar

Í upphafi ferlisins tókum við í bekknum þá ákvörðun í 

sameiningu að manneskjan, eða nánar tiltekið mennskan, 

væri áhugaverðasti útgangspunkturinn til að hefja 

hönnunarverkefni.

Hugtakið mennska vakti upp ótal hugleiðingar hjá mér. Það 

sem stóð alltaf uppúr fyrir mér var hvernig fjölbreytileiki 

mennskunar er. Ég fór fljótt að rannsaka mennsku sem 

telst vera í einhverskonar jaðarhópi í samfélaginu. Með 

það í huga þá heilluðu einhverfir einstaklingar mig mikið. 

Einhverfa er fjölbreytt og margslungin röskun. Birtingarmynd 

einhverfunnar er mjög persónubundin og þarfirnar 

mismunandi eins og einstaklingarnir sjálfir. Ég velti því fyrir 

mér hver staða einhverfra í samfélaginu væri, hvað það er 

sem gerir þá frábrugðna öðrum, bæði „venjulegu“ fólki og 

fólki sem er greint með annars konar fatlanir. 
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Upphafspunkturinn í rannsóknarferli mínu var samtal við 

þroskaþjálfa og umönnunaraðila einhverfra unglinga og 

barna. Samtalið við þessa aðila var mjög opið og ég vildi 

komast að sem flestu. Það sem greip athygli mína snemma 

í því ferli var hvernig skynörvun spilar inn í daglegt líf 

einhverfra. Hvernig endurteknar hreyfingar eða eiginleikar 

efna eða hluta getur hjálpað manneskju að örva sig og 

þannig ná betri tökum á því að kljást við umhverfið og 

samskipti við annað fólk. Þetta endaði á að vera kjarninn á 

rannsókninni minni.

Þaðan fór ég að hugsa þetta í stærra samhengi. Ég tók 

rannsóknina út fyrir einhverfu og skoðaði hvernig fólk 

almennt örvar sig í hversdagslegum aðstæðum.

Fyrstu drög að rannsóknarspurningu 32

Skynörvun



Eftir að hafa rannsakað einhverfu í dágóðan tíma þá fór ég að 

sjá hvað skynörvun er í raun mikill kjarni í mannlegu eðli.

Fólk sem situr á iði og notar endurteknar hreyfingar til að ná 

stjórn á tilfinningum, einbeitingarhæfni og í hversdagsleikanum 

er viðfangsefni verkefnisins.

Ástæðurnar fyrir því af hverju fólk situr á iði og hvaða áhrif það 

hefur var rannsakað. Þetta eru taldir vera ákveðnir vankantar 

einstaklinga að því leyti að þetta sé pirrandi fyrir aðra. Hvað er 

það sem sker úr um það hvað er slæm hegðun og hver ákveður 

það? Eru skoðanir fólks á hegðun annarra nóg til að gefa þessu 

neikvæðan stimpil?
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Fyrsta prótótýpa

Harvesting Fidget

Ið, fikt, rugg og nudd er eitthvað sem margir tengja við, hvort sem þeir 

glími við einhverskonar raskanir eða ekki.

Endurteknar hreyfingar eða að vera á iði getur brotist fram í því að 

hrista löppina, klikka penna, fitla við litla hluti, nudda lófum á læri, fikta 

í hári o.s.frv. og getur reynst jákvætt fyrir þá sem gera það. Með því að 

örva líkamann þá er maður að örva heilann. Þannig er hægt að losa um 

stress, vinna betur úr upplýsingum og viðhalda einbeitingu.1

Fjöldamargar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á þessu. Hvernig 

það hefur reynst börnum sem og fullorðnum vel að sitja á iði. Viðhorf 

annarra gagnvart iðinu getur þó verið neikvætt. Þetta þykir truflandi, 

pirrandi og jafnvel stressvaldandi fyrir aðra. Oftar en ekki er iðaranum 

sagt að láta af gjörðum sínum.

1 Jessica Hullinger. „The science of why we fidget while we work.“ Fast Company, https://www.
fastcompany.com/3044026/the-science-of-why-we-fidget-while-we-work. 6 7



Með þetta í huga fór ég að hanna inn í þetta mengi: iðarinn vs. aðrir.

Hver víkur? Hver á að sýna tillit og umbera?

Það sem ég hafði að megin markmiði með hönnuninni var að hún myndi 

vekja athygli á virði iðsins. Hvernig get ég breytt viðhorfi og skapað 

ástæður fyrir fólk til að umbera iðarann og þannig komið í veg fyrir að 

óþolinmæði eða pirringur brjótist út gagnvart iðaranum?

Ið sem afl til að uppskera nothæfa afurð var þema fyrstu prótótýpu. 

Þegar iðarinn hristir löppina þá framleiðir hann rafmagn.

Þegar iðið uppsker rafmagn þá er það komið með ákveðið notagildi 

eða tilgang. Aðrir geta notið góðs af iðinu og þá gæti iðið ekki talist 

vera tilgangslaust. Með þessu gætu aðrir hugsað sig tvisvar um áður en 

iðaranum er sagt að hætta.

Klippur úr myndbandi
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Ég eyddi góðum tíma í að skissa hugmyndir sem kviknuðu á meðan 

rannsókninni stóð sem er persónulega uppáhalds hlutinn af verkefninu 

mínu.

Tæknileg atriði, eða hvernig hlutir virka raunverulega og hvað er 

framkvæmanlegt var hundsað í skissuferlinu. Verstu hugmyndir sem 

mér datt í hug enduðu á því að vera þær bestu. Ég hugsaði lítið, teiknaði 

hratt og sýndi öðrum skissurnar mínar þar sem samræður kviknuðu og 

ég fékk að heyra mikið af skemmtilegum og skrýtnum sögum frá fólki

sem tengdi á einhvern hátt við viðfangsefnið mitt.

Skissutímabil

Yfirlit á skissum
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Skissa af nýtingarmöguleika á smjatti Skissa af nýtingarmöguleika á ruggi
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Skissa af nýtingarmöguleika á fótaiði
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Sú birtingarmynd iðs sem ég upplifði algengasta hjá fólki sem ég þekki 

og í gegnum samtöl við aðra er fóta-ið. Sú manneskja sem ég ræddi 

hvað mest við í rannsókninni var Stefán Örn, bekkjarbróðir minn.

Þeir sem þekkja Stefán og hafa umgengist hann vita vel að hann situr 

aldrei kyrr. 

Hann hristir lappirnar það mikið að það liggur við að húsið hristist. 

Hann talaði um að hann gerir þetta ómeðvitað. Hann tekur ekki eftir því 

að hann sé að gera þetta fyrr en fólk segir honum að hætta. Það er ekki 

fyrr en að hann hættir sem hann finnur hvað honum líður betur þegar 

hann fær að hrista löppina.

Hvernig fólk situr á iði er fjölbreytt. Til þess að ná að miðla verkefninu á 

markvissann hátt fannst mér ég þurfa að velja ákveðnar tegundir af iði 

til að taka fyrir. Samtalið við Stefán kveikti á áhuga mínum á fóta-iði og 

þar af leiðandi varð það fyrir valinu.
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Ið sem framleiðir rafmagn er skemmtileg hugmynd, en mér fannst ég ekki þurfa að hafa 

þetta svona praktískt. Ef ástæða fyrir því að fólk umberi aðra sem sitja á stöðugu iði á að 

skapast, þá fannst mér fólk þurfa að fá mun skýrari ágóða af því.

Prótótýpa prufuð

Unaður Iðs
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Ég skapaði nýjar aðstæður þar sem neikvæðum tilfinningum á borð við 

pirring, óþolinmæði og streitu er skipt út fyrir jákvæðar tilfinningar. Iðarinn 

veitir umkringjandi aðilum vellíðan, slökun, gleði eða jafnvel unað.

Að sitja á iði er líkamleg örvun fyrir þann sem gerir það, svo mér fannst það 

liggja beinast við að aðrir ættu einnig að fá einhverskonar líkamlega örvun 

sem vekur unað og vellíðan.

Þarna getur iðarinn gert það sem honum sýnist án þess að líða eins og hann 

sé að angra aðra. Fólk getur sameinast í mengi þar sem virðing er sýnd við 

líkamlegar þarfir annarra. Fólk vill jafnvel að iðarinn hætti ekki en haldi frekar 

áfram að gera það sem áður þótti neikvætt.

Með þessu er komið upp samtal milli líkamlegra þarfa tveggja eða fleiri 

einstaklinga með þremur hlutum sem spila inn á mismunandi snertieiginleika 

á mismunandi líkamspörtum.

Efnisheimur hlutanna í verkinu sækir innblástur í skynörvunar leikföng 

einhverfra einstaklinga.

Skissur af unaðshlutum
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Útfærsla hugmyndar

Ég bjó til gagnvirka innsetningu sem var niðurstaðan úr ferlinu sem 

var kynnt á prófdæmingu og síðar á útskriftarsýningu skólans á 

Kjarvalsstöðum. Innsetningin virkar þannig að þegar manneskja sest á 

kollinn og byrjar að hrista löppina á fótstiginu þá fara allir þrír hlutirnir 

af stað í einu.

Innsetningin var forrituð með Arduino* og í hverjum hlut fyrir sig er 

einn mótor. Þegar manneskjan á kollinum hættir að hrista löppina þá 

hætta hlutirnir að ganga.

Innsetning á Kjarvalsstöðum

*Arduino er lítill tölvubúnaður sem er m.a. hægt að nota til forritunar á mótorum og gagnvirkum búnaði
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Handakitla

Handakitlan er örvandi og getur annað hvort kallað fram 

gleði eða þægindi. Maður getur alveg gleymt sér í því að leyfa 

fjöðrunum að leika um handlegginn. Ég upplifi þetta sem 

núllstillingu frá streitu.
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Að strjúka andlit er aðferð sem er gjarnan notuð til að róa 

eða svæfa börn og ég tengi sterkt við það frá æsku og geri 

það enn. Strokuskífan er klædd mjúku efni sem er vinsælt 

fyrir einhverfa, en það er hægt að kaupa hanska úr þessu 

efni í skynörvunarverslunum hérlendis og erlendis. Efnið 

sem er á skífunni er þó skúringarmoppa, sem mér fannst 

skemmtilegt.

Strokuskífa
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Nuddtækið er spennulosandi fyrir stífa og þreytta vöðva. 

Hægt er að nota það á þann líkamspart sem þarfnast 

nudds hverju sinni.Nuddtæki
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Litaval hlutanna hefur margþættann innblástur.

Appelsínugulur og blár eru andstæðir litir í litahringnum og þar af 

leiðandi eru þeir mjög grípandi fyrir augað. Þessir tveir litir saman 

standa fyrir ákveðna leikgleði fyrir mér. Það sem varð þó til þess að ég 

hélt mig við þessa tvo liti er hvað þeir standa fyrir.

Appelsínugulur er örvandi og hlýr. Hann er mjög aðlaðandi og grípur 

augað á þann hátt að  maður vill koma nær honum.

Blár er róandi litur. Hann stendur fyrir stöðugleika og einlægni.1

 Í innsetningunni minni vildi ég að allt sem væri appelsínugult á litinn 

væri það sem örvar skilningarvitinn á einhvern hátt. Fótstigið og tækin 

þrjú eru öll appelsínugul. Það sem er blátt á litinn er það sem styður við 

örvunina. Kollurinn, og bakgrunnsfletirnir fyrir örvunartækin er allt blátt 

á litinn. Litafræðilega og tilfinningalega fannst mér þetta eiga mjög vel 

við. Örvunin og róin styðja við hvort annað, hjálpa hvort öðru að skapa 

jafnvægi í rýminu.

1 Color Wheel Pro- See Color Theory in Action. 20. maí 2018. http://www.color-wheel-pro.com/
color-meaning.html

Verkið á útskriftarsýningu á Kjarvalsstöðum
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Þar sem verkið var gagnvirkt þá lagði ég mikla áherslu á að gera það aðgengilegt til 

prufunar og leiks á Kjarvalsstöðum.

Ég reiknaði alltaf með því að fólk myndi ganga að verkinu og prófa það sjálft en ég 

reiknaði ekki með þeim vinsældum sem það fékk meðal barna.

Það var rifið í fjaðrir, sparkað í pedala og djöflast í þessu alla daga sem mér þótti 

ótrúlega skemmtilegt.

Margir tengdu verkið við fólk sem það þekkti og fékk ég allskyns mismunandi 

reynslusögur af iði. Til mín komu til dæmis hjón þar sem konan vildi fá þetta fyrir 

manninn sinn þar sem hún væri að verða geðveik á honum því hann gat aldrei setið 

kyrr.

Ég sá það snemma að maður þarf að stíga aðeins til baka og sætta sig bara við það 

að eitthvað sé mögulega að fara að skemmast þegar maður er að setja upp verk 

sem er gagnvirkt. Það gerðist þó sem betur fer ekki og allir náðu að iða og njóta á 

Kjarvalsstöðum.

Verkið á útskriftarsýningu á Kjarvalsstöðum
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Þrátt fyrir að tæknilegu þættir verksins hafi verið krefjandi á tímum 

þá er ég ótrúlega glöð að ég hafi tekið þessa nálgun í miðluninni. Ég 

veit ekki hvert þetta tiltekna verk þróast úr þessu en ég get ímyndað 

mér að halda áfram með það eða að halda áfram að vinna með 

þessa miðlunaraðferð.

Það var mjög gaman að útskýra verkefnið fyrir fólki og fá hlátur 

sem viðbragð. Að fatta að hönnunarverkefni þurfi ekki alltaf að 

vera alvarleg til að þau séu marktæk var skemmtileg uppgötvun á 

lokasprettinum í náminu.

Ég lærði margt um sjálfa mig sem hönnuð í þessu verkefni.  Það 

sem ég endaði með að sýna var afurð úr ferli þar sem ég ekki 

einungis gaf mig alla í vinnuna, heldur var líka alltaf gaman hjá mér.

Ég beitti aðferðum í skissu- og hugmyndavinnu sem virkuðu vel 

fyrir mig. Ég lærði eitthvað nýtt af öllu sem ég gerði. Ég forritaði 

tölvu sem knúði mótora, ég 3-D prentaði, ég framkvæmdi hluti 

sem mig hefði aldrei grunað að ég myndi framkvæma. Ég veit 

ekki nákvæmlega hvert ég stefni sem hönnuður en ég veit að 

ég mun halda áfram að vinna eins og ég gerði í þessu verkefni. 

Gera eitthvað nýtt, læra af því, sækja aðstoð frá fólki sem er með 

sérkunnáttu á sviðum sem eru ókunn fyrir mér. 

Ég sé það fyrir mér að ég haldi áfram á þessari braut. Á hvaða sviði 

hönnunar veit ég ekki, ég á eftir að komast að því. 

Ég held að maður þurfi bara að vera opinn fyrir flestu.

Framtíðarsýn
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