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Með verkefninu Hljóðfærir er leitast við að útbúa tæki sem fangar hljóðbylgjur og stýrir þeim á 
ákveðinn stað. Kveikja verkefnisins er einmanaleiki og þá sérstaklega einmanaleiki aldraðra – til 
að mynda þeirra sem geta ekki átt samtal við aðra vegna heyrnarörðugleika. Verkefnið snýr að 

samtali tveggja eða fleiri einstaklinga með það að markmiði að auka samskiptamöguleika þeirra. 
Og þá geta þeir einnig brugðið á leik með tækið og gert eigin tilraunir með möguleika þess. 

Hljóðfærir getur sameinað fólk á öllum aldri en það vísar til barnæskunnar og leikgleði, sem getur 
auðveldað fólki að stofna til samskipta og gert þær aðstæður skemmtilegri.
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Upphaf

Verkefnið mitt byrjaði að taka á sig mynd í ferð sem við í bekknum fórum í. Þessi ferð var ætluð til að hjálpa 
okkur að ákveða hatt eða samnefnara verkefnisins. Þetta var frábær ferð og við vorum mjög sátt við uppskeru 
ferðarinnar. Samnefnari sem við kusum að vinna með var mennska. Við skoðuðum margar mögulegar leiðir 
en alla langaði að vinna með eitthvað mannlegt og þetta orð náði vel yfir það. Ég fór í kjölfarið að skoða 
tímabil í æviskeiði, ég leit innávið og skipti mínu lífi uppí tímabil og það tímabil sem ég hafði mestan áhuga á 
var ellin eða endirinn eins og á myndinni að neðan.Þetta er tímabil sem ég hlakka til að eiga en það eru samt 
svo mörg atriði sem hræddu mig líka. Það að eldast getur þýtt að maður fer aðeins úr takt við samfélagið 
þegar kemur að breytingum eða tækniþróun. Þetta getur haft alvarlegar afleiðingar og fólk einangrast og 
verður einmana. 

Á þessari mynd stilli ég upp mínu lífi og skipti því í þrjá flokka. Svo hefur hver flokkur orð sem mér finnst 
mest passa við það tímabil. 



Rannsókn

 Næsta skref sem ég tók var að taka viðtöl, tala við fólk í kringum mig og ræða við þau um ellina og að eldast. 
Athygli mín beindist fljótt að einmanaleika hjá öldruðum. Mér fannst að ég gæti þar gert eitthvað sem myndi 
hjálpað fólki sem á við þann vanda að stríða. Ég velti upp ýmsum spurningum um hvað það er sem veldur 
einmanaleika hjá öldruðum og skoðaði hvar mér finndist ég geta gripið inní og hjálpað. Viðtal sem ég átti 
við Dóru frænku mína sem er 105 ára gömul breytti miklu fyrir mig og gaf mér fókus. Hún sagði mér að hún 
gæti ekki átt samtal við aðra á elliheimilinu því að hún heyrði svo illa. Á þessum stað í verkefninu kom plan 
og planið var að hjálpa frænku minni og öðrum í hennar stöðu. Heyrnin er svo mikilvægt samskiptatæki og 
ef hún virkar illa er vandinn mikill og líkur á að fólk einangrist og verði einmana.

Á myndinni að neðan er Dóra frænka að sýna mér brúðu sem hún var að hekla. Hún segist vera heppin að 
hafa enn handverkið til að stytta sér stundir.



Þróun 

Mér fannst frábært að vera kominn með stefnu í verkefnið og að auki tækifæri til að hjálpa frænku minni. Ég 
ákvað að gera verklagsreglur fyrir verkefnið. Þær voru: 1. Að hanna hlut sem gæti magnað upp hljóð eða stýrt 
hljóðbylgjum án þess að vera rafknúið. 2. Hluturinn eða tækið þurfti að vera auðskiljanlegt. Ég setti þessar 
reglur þannig að hver sem er gæti notað hlutinn hvar sem er hvenær sem er án þess að þurfa leiðbeiningar. 3. 
Þetta átti ekki að líta út eins og læknistæki, frekar langaði mig að gera nokkursskonar hljóðfæri. Þessi tenging 
við hljóðfæri er aðallega í þeim tilgangi að hluturinn fái aðra meiningu en læknistæki og væri frekar notað 
af tveim einstaklingum til að spila saman fallegt og einlægt samtal. Með það í huga og þegar ég svo smíða      
hlutinn af alúð og úr fallegu efni þá fær hann ákveðna virðingu að mínu mati. Rannsóknarvinnan leiddi mig 
að gömlum heyrnartækjum frá 17. öld. Þessi tæki eru mörg mjög falleg og ég endursmíðaði nokkur til að 
skilja virknina.

Myndin að ofan sýnir dæmigert 17. aldar heirnatæki. Mér þykir gaman að sjá hvað það líkist hljóðfæri.



Á þessu stigi fór ég að útbúa frumgerðir þar sem markmiðið var að beina keilu að þeim sem talar og stýra 
hljóðinu í gegnum rör og svo í heyrnartól sem notandin er með. Þetta hjálpaði til við framþróun verkefnis en 
eftir að hafa prófað þetta með Dóru frænku þá fundum við út að þetta virkaði ekki vel og var ekki það sem 
við vildum. Þetta tæki var of fyrirferðamikið og allur þunginn á þeim heyrnarskerta. Það sem mig langaði 
til að gera var eitthvað sem væri einfaldara eða jafnvel eitthvað sem erfitt væri að taka eftir. Ég skoðaði 
möguleika á að hanna rými sem myndi stýra hljóðbylgjum til hlustanda. Þar fannst mér ég vera að gera 
þvingaðar aðstæður og maður getur illa tekið rými með sér á flakk.

Hér sést þessi tilraun. Heyrnartólin fara á notandann og hann beinir keilunni að hljóðinu.

Í þessu ferli stoppaði ég í góðan tíma við hönnun sem mér þótti spennandi. Það var að gera nokkurskonar 
hálsmen sem fangaði hljóðbylgjur, magnaði þær upp og stýrði til eyrans.(mynd) þá var stór áskorun að ná 
að magna upp hljóðið án rafmagns og þar kom inn rannsókn á grammófón. Inní grammófón er mekkanismi 
sem kallast hljóðbox, þetta tæki nemur víbring og yfirfærir þennan víbring í hljóðbylgjur. Hugmyndin mín 
var að hálsmenið væri lítil tromma og þegar hljóðbylgjur myndu lenda á skinni trommunar gæti hljóðboxið 
numið þann víbring og skilað því sem skýrum hljóm. Því miður náði ég ekki að láta þetta virka en ég hef enn 
trú á þessari hugmynd og mér finnst ekki ólíklegt að ég reyni aftur við þetta verkefni síðar.



Til hægri er mynd af tæki sem 
nemur víbring og sendir þann 
víbring inní hljóðboxið þar sem 
hljóðið magnast áður en það 
ferðast að hljóðhimnu.

Til vinstri er svo hugmynd að 
hálsmeni sem væri móttakari fyrir 
hljóðbylgjur.



Í öllum þessum tilraunum mínum var alltaf dósasíminn ofarlega í huga og það sem mér fannst svo áhugavert 
við hann er það að það þekkja flestir þetta tæki og þar er sterk tenging við barnæsku. Á þessum stað í 
verkefninu ákvað ég að setja aðaláherslu á að hanna dósasímann að mínum þörfum og nota til þess þá 
þekkingu sem ég hafði aflað mér fyrr í verkefninu. Rannsóknir á hegðun hljóðbylgja og hljóðverkfræði kom 
sér vel við hönnun því hljóðgæði og hljóðstyrkur eru mjög mikilvæg atriði. Í byrjun prófaði ég ýmis efni 
og aðferðir en komst fljótt að því að ég vildi hafa plaströr í stað snærisspotta og svo viðar dós í stað plasts 
eða málms. Ástæðan fyrir því er að ef ég ætlaði að hafa snæri eins og á hefðbundna dósasímanum þá þarf 
að hafa spottann strekktan til að víbringurinn geti ferðast frá einni dós að hinni. Betra þótti mér þá að nota 
rör og fanga þannig hljóðbylgjur og stýra þeim í gegnum rörið að hlustenda. Svo fannst mér mikilvægt að 
tækið yrði fallegt og myndi líkjast hljóðfæri þannig að ég valdi að gera dósina úr fallegum harðvið. Þannig 
fékk ég líka góðan hljóm því harðviðurinn skilar góðum hljómgæðum. En nú var vandinn að finna út rétt 
form og hvernig rörið ætti að vera til að fá sem bestan hljóm.  Þetta ferli gekk erfiðlega en ég lærði mikið, 
ég prófaði ótrúlega margar útfærslur en það var ekki fyrr en eg mátaði aftur gamla frumgerð sem gerð var 
úr súrefnisgrímu og öndunar barka að ég fann algjöra breytingu í hljómgæðum. Ástæðan var hvernig rörið 
hittir eyrað og hversu breytt rörið er síðustu og fyrstu sentimetrana. Þarna fann ég líka út hvernig best væri 
að hafa dósina sjálfa í laginu út frá virkni. Nú er dósin í laginu eins og hesthófur þá er auðvelt að tala í hana 
og miklu magni af hljóðbylgjum er stýrt ofan í göngin, -einnig er gott að leggja formið að eyranu. Eftir dósina 
sjálfa taka á móti bylgjunum breið göng, það gefur þeim auðvelda leið af stað. Svo 14cm inní göngin þrengist 
rörið varlega niður, þá hreyfist hljóðið hraðar og bergmálið minnkar svo opnast göngin aftur eftir 180cm. 
Við það jafna hljóðbylgjurnar sig aftur eftir þrönga rörið. Formið á dósinni stýrir rörendanum mjög nálægt 
hljóðhimnu og svo nær dósin útfyrir eyrað að aftanverðu þannig að heyrnatækið (ef viðkomandi notar 
svoleiðis) nýtist með.



Ýmsar myndir úr ferlinu.



Prófdæming og loka sýning

Mér þótti mikilvægt að ná ákveðinni stemmningu þega ég varði verkefnið á prófdæmingu. Planið var að sjá 
jákvæð viðbrögð fólks sem var að nota hljóðfærinn. Fyrsta hugmyndin var að taka ljósmyndir þar sem fólk á 
mismunandi aldri var að nota tækið og þannig ná fram ákveðinni stemmningu, snúa svo þessum myndum 
á móti hvor annari þannig að það liti út fyrir að þetta fólk ætti í samtali. Þessi hugmynd breyttist aðeins því 
mér fannst sterkara að taka frekar myndband af fólki með tækið í notkun og beita svo sömu aðferð við að 
sýna. Ég tók mikið af myndefni sem var svo klippt þannig að mismunandi fólk átti í samræðum, þetta voru 
þá tvö myndbönd sem voru klippt saman þannig að einn aðili talaði á meðan annar hlustaði. Á prófdæmingu 
setti ég upp tvo ramma með strekktum textíl sem snéru á móti hvor öðrum og varpaði svo með skjávarpa 
aftan á báða rammana. Þannig leit út fyrir að fólkið á myndbandinu væri að spjalla saman. Myndbandið var 
hljóðlaust því mér finnst að samtalið sem á sér stað sé bara fyrir þá sem eiga í samtalinu, við hin verðum 
bara að ímynda okkur hvað verið er að tala um.  Hljóðfærinn sjálfann hengdi ég á vegg við hliðina á 
myndbandinu. Ég notaði látlausar upphengjur þannig að sem mest athygli færi á hlutinn sjálfan. Svo hóf ég 
prófdæminguna á að eiga stutt samtal við prófdómara í gegnum hljóðfærinn til þess að hún fengi að kynnast 
notkun strax svo hún myndi tengja betur við útskýringar.



Á lokasýningunni sem haldin var á Kjarvalsstöðum var ég með svipaða uppsettningu en þá var búið að vinna 
meira í myndböndunum og það var á einum skjá þar sem bæði myndbönd voru sýnd samhliða. Svo var 
hljóðfæririnn festur með svipuðu móti á teina sem stóðu út úr vegg. Ég lagði mikla áherslu á að fólk myndi 
prófa og handleika tækið. Það var gaman að sjá hvað fólki fannst skemmtilegt að nota hljóðfærinn og hvað 
allir voru hissa á að þetta virkaði og hljómurinn væri skýr. Margir töluðu um hversu fallegur hluturinn væri 
og að hann minnti mikið á hljóðfæri. Ég fékk mjög góðar móttökur og margir vildu endilega fá að kaupa 
hljóðfærinn fyrir afa, ömmur, pabba og mömmur. Það var svo alveg einstaklega gaman að fá gesti inn sem 
langaði í tækið fyrir sjálfan sig, ákveðin staðfesting fyrir mig að þetta gæti hjálpað.



Niðurstaða

Verkið sem er mín lokaniðurstaða fékk nafnið Hljóðfærir. Nafnið er tilvísun í hljóðfæri sem stýrir eða færir 
hljóð á réttan stað. Það sem ég hef í höndunum í dag er tæki sem fólk tengir við og þekkir. Ég setti mér 
markmið í upphafi verkefnis og ég tel að ég hafi fylgt öllum reglum við hönnun á tækinu. Ekkert rafmagn, 
einfalt og ekki læknistæki. Mér finnst sjálfum skemmtilegast að hafa í höndum hlut sem ætlað er að hjálpa 
fólki í mjög erfiðri stöðu en hluturinn sjálfur felur í sér leikgleði og tækifæri til að stofna til samskipta á léttari 
nótum en venjulega. Tengingin við æskuna er líka óvæntur viðauki inní verkefnið því flestir sem hafa prófað 
að nota tækið endurupplifa skemmtilegar minningar úr æsku. Í gegnum þetta ferli hef ég líka áttað mig á 
því að Hljóðfærir gagnast ekki einungis þeim sem eru heyrnarskertir heldur einnig þeim sem eru einmana 
af öðrum ástæðum heldur en heyrnarskerðingu. Þarna er tilvalið að nota tækið til að hefja samtal í leik, 
aðstæður eru minna þvingaðar og einlægt samtal getur átt sér stað. Þetta er þannig góð leið til að brjóta ísinn. 
Fólk hefur svo bara ímyndunaraflið til að finna fleiri not fyrir Hljóðfærinn.  






