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Útdráttur 
 

Meistaraverkefnið er eigindleg listrannsókn þar sem spurt er: Hvað gerist þegar tvær 

manneskjur byrja að skrifast á um fegurð og önnur blind en hinn ekki? Rannsóknin leitast 

við að greina hvernig blindir og þeir sem sjá, skynja fegurð út frá mismunandi nálgunum 

eigin skynfæra. Þátttakendur eru fimm listamenn af báðum kynjum á aldrinum 17 til 73 ára. 

Einn af þeim gegnir lykilhlutverki. Það er kona sem er fædd blind og hefur skrifast á við alla 

aðra sem taka þátt í rannsókninni. Vegna þess hve mikil áhersla er á hið sjónræna í daglegu 

lífi fólks, er áhugavert að skoða það nánar eins og gert er í þessari rannsókn. Rannsóknin er 

spegluð í verkum myndlistarmanna, skálda og eigindlegri rannsókn, þar sem gögnin voru 

sendibréf. Við greiningu á gögnum í þessari rannsókn var notuð grunduð kenning og textar 

þátttakenda voru þemagreindir, en með því móti var hægt að sjá hvaða hugmyndir um fegurð 

komu endurtekið fram í rannsókninni. Bréfaskriftir eru sjaldgæf gagnasöfnun í eigindlegum 

rannsóknum. Þessi leið hentaði þó rannsókninni vel, þar sem þátttakendur þekktust ekki og 

þeir skrifuðu undir nafnleynd. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðna hugmynd um það 

hvernig fimm listrænir einstaklingar tjá sig í rituðu máli um fegurð og það er ekki svo mikill 

munur á þótt einn þeirra sé blindur. Flestum fannst flókið að útskýra hvað væri fegurð í 

þeirra huga þó allir hefðu svör við því hvað væri fegurð. Því fylgdi frelsi að skrifast á undir 

nafnleynd. Bréfritarar deildu trúnaðarmálum og leyndarmálum og þeir vissu að þeir myndu 

aldrei hitta eða vita við hvern þeir hefðu skrifast á við. Í lok ritgerðarinnar er rætt um hversu 

fáir grunnskólar á Íslandi kenna heimspeki og ræddar eru leiðir til að nálgast viðfangsefnið. 

  



 

 

Abstract 
 

This MA thesis is a qualitative artistic research based on the research question: What 

happens when two individuals correspond about beauty and one of them is blind but the 

other is not? This research attempts to analyze how blind and sighted people perceive beauty 

and the role of the diverse senses in their perception. The participants are five artists between 

the age of 17 and 73 years old. One of them plays the main role. It is a woman born blind 

who corresponds separately with each of the other four participants in the research. In daily 

life, focus on the visual aspects is strong and looking deeper into this aspect is one of the 

main objectives of this research. The research is mirrored in the works of visual artists, poets 

and a qualitative research where the main data was collected by using correspondence. 

Grounded theory was used to analyze the data in this research by using thematic analysis. 

By doing that, similar ideas appeared. Using correspondence as data is unusual in qualitative 

research but it was useful in this research since the participants did not know each other and 

they remained anonymous. The findings of the research show how five artistic individuals 

perceive beauty and the outcome shows that the difference was not significant. Explaining 

what beauty is, proved to be difficult for the participants, even though everyone had an 

answer for it. Remaining anonymous through the correspondence gave the participants 

freedom. Some shared confidential issues or secrets that they would not have shared 

otherwise. The participants knew all along that they would not meet the other person or know 

who he or she is. Very few grade schools in Iceland touch upon philosophy where discussion 

on phenomenal subjects or objects are brought about. Ways to approach the topic are 

discussed. 

  



 

 

Formáli 
 

Meistaraverkefni þetta er metið til 30 eininga við listkennsludeild Listaháskóla Íslands og 

vann ég það undir leiðsögn Höllu Margrétar Jóhannesdóttur. Ég þakka henni hjartanlega 

fyrir góða leiðsögn, innblástur og yfirferð á ritgerð. Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, lektor við 

listkennsludeild Listaháskóla Íslands og umsjónarmaður meistaraverkefna listkennslunema 

og Ingimar Ólafsson Waage, starfandi fagstjóri listkennsludeildar, aðjúnkt við deildina og 

kennari í Garðaskóla, eiga miklar þakkir skildar. Þau sýndu verkefni mínu mikinn skilning 

og veittu mér hvatningu. Kennsla þeirra við deildina skilaði mikilli þekkingu fyrir 

ritgerðarskrifin og ekki síður út í lífið sjálft. 

Kristínu Ástríði Ásgeirsdóttur færi ég sérstakar þakkir fyrir aðstoð við þýðingar og 

góðar ábendingar þegar til þess kom. 

Einari Hrafnssyni þakka ég innilega fyrir tæknilega aðstoð sem snéri að hljóðverkinu 

sem ég vann samhliða þessum skrifum. Súsönnu Margréti Gestsdóttur og Hafþóri 

Ragnarssyni þakka ég kærlega fyrir upplesturinn á textabrotunum sem heyrast í verkinu. 

Foreldrum mínum, Hrafnhildi Ingu Sigurðardóttur og Óskari Magnússyni, þakka ég 

fyrir dyggilega aðstoð við útfærslur á hljóðverkinu. Þau voru með góðar úrlausnir á atriðum 

sem snéru að því. Synir mínir, Kári, Hrafnkell og Gunnar, fá ástarþakkir fyrir að sýna álaginu 

sem fylgdi ritgerðarskrifum og rannsókn skilning. Það var gagnlegt og gaman að deila með 

þeim borðstofuborðinu við lærdóm og oft komu þeir með góðar ábendingar sem snertu 

verkefnið. 

Að síðustu þakka ég kærlega bréfriturunum fimm sem tóku þátt í rannsókninni. Það 

mæddi þó einna mest á einum bréfritaranna, sem gengur undir nafninu Anna í rannsókninni. 

Henni þakka ég fyrir góðar ábendingar og innihaldsrík samtöl á meðan á rannsókn stóð. Ég 

þakka bréfriturunum það traust að deila með mér bréfunum sínum. Án þeirra hefði þessi 

rannsókn aldrei orðið að veruleika. 
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1. Inngangur 

Afi minn varð hundrað ára gamall. Hann fæddist austur í Fljótshlíð og var þar bóndi þangað 

til að hann fór aldraður á dvalarheimili á Hvolsvelli en hann dó á hjúkrunarheimili í Garðabæ. 

Afi kunni fjölda ljóða og orti sjálfur mörg. Flest ljóða hans voru um ömmu mína. Í þeim má 

finna fyrir þeim kærleika sem hann bar til hennar og í hans augum var hún engilfögur mey. 

Ljóðin og vísurnar skrifaði hann á hin og þessi bréfsnifsi, gömul umslög eða í gamlar 

dagbækur innan um upplýsingar um heyskap og annað sem snéri að búskapnum. Dætur hans 

pössuðu upp á þessar minjar og fékk ég ljóðin í hendurnar þegar ég var að læra að hanna 

bók. Ég valdi ljóð í bókina svo úr varð ljóðabók með ljóðum afa. Í minningunni man ég ekki 

eftir afa og ömmu sem ástföngnu pari, en í ljóðunum lýsir afi fegurð ömmu og ljóðið í 

upphafi ritgerðarinnar er eitt af þeim. Amma talaði ekki um afa með ljóðrænu orðfæri eins 

og hann orti um hana, en ef til vill missti ég af þeim kafla. Kannski tjáði hún honum ást sína 

í heyranda hljóði áður en ég fæddist eða þegar ég var ekki viðstödd. Það má vera að ég hafi 

ekki átt að heyra slíkt, en afi fór samt sem áður með ljóð um ömmu á mínum barns- og 

fullorðinsárum og þau máttu allir heyra. 

Þessar minningar tengi ég við aðdragandann að listrannsókn minni. Þær tengjast 

henni á þann hátt að í rannsókninni er ég að lesa í bréfaskriftir tveggja aðila sem þekkjast 

ekki. Ég sé tengingu á þann hátt að það á sér stað samtal, þó afi og amma hafi vissulega 

þekkst og samtal þeirra verið einsleitt hvað varðar tjáningu hans með kveðskap. Þetta vekur 

upp spurningar um það hvernig við skynjum og lesum í texta og aðstæður. Þessi minning 

leiðir að rannsóknarspurningunni sem er eftirfarandi: Hvað gerist þegar tvær manneskjur 

byrja að skrifast á um fegurð og önnur er blind en hin ekki? 

Þessi rannsókn leitast við að greina hvernig blindir og þeir sem sjá, skynja fegurð út 

frá mismunandi nálgunum eigin skynfæra. Rannsóknin er eigindleg rannsókn (e. qualitative 

research). Ég fékk fimm þátttakendur sem kallaðir eru bréfritarar, af báðum kynjum, til 

samstarfs við mig en þeir skrifast á um fegurð. Einn af þeim gegnir þó lykilhlutverki. Það er 

kona sem er fædd blind og skrifast hún á við alla aðra sem taka þátt í rannsókninni. Vegna 

þess hve mikil áhersla er á hið sjónræna í daglegu lífi fólks, finnst mér áhugavert að skoða 

það nánar með þeim hætti að allir bréfritararnir eru sjáandi að undanskildum einum. Í 

rannsókninni hittast þeir ekki og ritað mál í tölvupósti er eina samskiptaformið. Þeir lesa 

bréfin af tölvuskjá eftir að ég hef miðlað þeim þeirra á milli. Með þeim hætti er ég 
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millistykkið í rannsókninni. Að loknum bréfaskriftunum skrifuðu bréfritarar stutta 

hugleiðingu um hvorn annan, sem þeir byggðu á samtali þeirra í gegnum bréfaskriftirnar. 

Aðferðir eigindlegra rannsóknaraðferða voru notaðar til að greina bréfin sem eru gögnin í 

þessari rannsókn. Við greiningu á gögnunum var notuð grunduð kenning (e. grounded 

theory) og textar bréfritara voru þemagreindir, en með því móti er hægt að sjá hvaða 

hugmyndir um fegurð komu fram endurtekið í rannsókninni. Ég tel víst að rannsókn í líkingu 

við þessa hafi ekki verið gerð áður hér á landi en ég tel þörfina vera nokkra eftir efni af þessu 

tagi. Eigindlegar rannsóknir þar sem gögnum er safnað með bréfaskriftum eru óalgengar 

miðað við aðrar leiðir sem gjarnan eru farnar, eins og til dæmis að taka viðtöl við 

þátttakendur. Þessi leið hentaði rannsókninni vel og með því að skrifast á undir nafnleynd 

var hægt að halda því leyndu að einn bréfritara væri blindur. Rannsóknin er samtal fleiri en 

bréfritaranna sem skrifast á, en eins og komið hefur fram er ég millistykkið og verð því alltaf 

hluti af rannsókninni. 

Bakgrunnur minn liggur í mannfræði, myndlist og hönnun og púslast hann saman í 

þessu verkefni. Ég var í alþjóðlegu meistaranámi í hönnun og skoðaði gildi bóka og hvers 

vegna við eigum bækur. Í því námi gerði ég eigindlega rannsókn og tók viðtöl við þrjár konur 

sem gátu ekki hugsað sér lífið án bóka. Ein þeirra hafði verið blind frá fæðingu, önnur hafði 

misst sjónina á fullorðinsárum og sú þriðja hafði alla tíð haft sjónina. Það var áhugavert að 

heyra þær segja frá því hversu mikilvægar bækur voru og höfðu verið í lífi þeirra. 

Ljóðabækur skiptu þær meira máli en aðrar bækur, þó þeim þætti erfitt að gera upp á milli 

bóka. Í náminu gerði ég útgáfu af ljóði sem ég vann út frá texta sem kom fyrir í 

sjónvarpsþáttunum West World (Nolan, 2016), sem sýndir voru í sjónvarpinu á þeim tíma 

sem ég vann verkefnið. Ljóðið kallast „This World“ en með því var ég að vísa í mitt fyrsta 

samtal við blindan einstakling en þá var ég að óska eftir viðtali við hann. Ég hóf það samtal 

á því að segja að ég hefði áhuga á því að vita hvernig heimur blindra væri út frá bókalestri. 

Viðmælandi minn var fljótur að leiðrétta mig með því að segja að það væri bara einn heimur. 

Ég átti auðvitað að vita betur með minn mannfræðilega bakgrunn, þar sem mannfræðingar 

hafa skrifað ófáar greinar um okkur og hina; við og hinir (Devine, 1989; Kristín Loftsdóttir, 

2005; Said, 2003). Við í hinum vestræna heimi og hinir frá framandi heimi gömlu 

nýlenduþjóðanna, til að útskýra á einfaldan hátt hvað er átt við. Þarna stóð ég mig að því að 

flokka og greina staðalmyndir út frá ákveðnum einföldum einkennum; við sem sjáum og 

hinir sem eru blindir. Þó að það hafi ekki verið ætlunin að koma hlutunum svona frá mér, þá 

gerði ég það nú samt og baðst afsökunar á orðavalinu. Í kjölfarið á símtalinu tók ég viðtalið, 

vann úr því og til varð ljóðabókin One World sem var prentuð í punktaletri, svartletri og sem 
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upplestur á USB-lykli. Ég valdi að gera ljóðabókina með þessum hætti þannig að allir þrír 

viðmælendur mínir hefðu tök á því að lesa bókina. Sú sem missti sjónina á fullorðinsárum 

hefur ekki tök á því að lesa punktaletur vegna doða í fingurgómunum, þannig að hún skynjar 

ekki punktana nægilega vel til þess að geta lesið þá. Þess vegna var einnig hægt að hlusta á 

ljóðið lesið. Eins og komið hefur fram hafði ég, þá tæplega fimmtug, ekki fyrr hitt eða talað 

við blindan einstakling eða skoðað bók með punktaletri. Mér fannst ástæða til þess að fleiri 

fengju að sjá og koma við ljóðabók prentaða í punktaletri, þótt kunnáttan til þess að lesa það 

væri ekki endilega til staðar. Með því móti aukast snertifletir hópa sem eru ekki svo ólíkir, 

þótt sumir sjái en aðrir ekki eins og í þessu tilfelli. 

Á öðru ári í hönnun skipti ég um deild og fór yfir í listkennsludeild Listaháskóla 

Íslands og með mér fylgdu verkefni úr fyrra námi sem hafa þróast áfram í þessu lokaverkefni 

við deildina. Námið í listkennslu hefur bætt miklu við og mengið hefur stækkað. Samhliða 

rannsókninni sem greint hefur verið frá, þá vann ég verk sem sýnt verður á útskriftarhátíð 

listkennsludeildar Listaháskóla Íslands vorið 2019. Með þeim hætti er rannsókninni miðlað 

en sett verður upp hljóðverk sem er innsetning í sýningarrými. Bréfritarar í rannsókninni 

gáfu mér leyfi til þess að nota hluta af textum þeirra í hljóðverkið Hlustað á fegurð. Verkið 

er kassi sem hengdur er upp á vegg. Hann er klæddur efni en framan á kassanum er op sem 

hægt er að leggja eyrað að. Frá gatinu heyrast frásagnir bréfritara sem tengjast fegurðinni. 

Lesarar textanna eru fagmenn og ólíkt mörgum verkum á söfnum, þá er leyfilegt að snerta 

þetta verk. 

Hvers vegna sá ég fyrir mér samtal afa og ömmu í tengslum við þessa rannsókn? Að 

hluta til lokast hringurinn með þeim hætti að þegar ég gerði ljóðabókina með ljóðum afa, þá 

hafði ég nýlega hafið aftur nám eftir margra ára námshlé. Nú er þeim námstíma að ljúka og 

ljóðin hans afa aftur mætt á sviðið. Hvernig afi tjáði ömmu ást sína, sem hún virtist varla 

gefa gaum, fékk mig til þess að hugsa um samtalið. Samtal á milli einstaklinga getur verið 

flókið, þó svo að í því felist frekar einföld athöfn. Í grófum dráttum eru þetta eingöngu 

samskipti á milli A og B, en eins og við flest vitum þá hangir oft fleira á spýtunni. Það 

hvernig við orðum hlutina, tónninn í röddinni eða skriftinni getur verið of- eða vantúlkaður 

en þó ekki alltaf. Augnaráð, tillitsleysi, umhyggja, lykt eða afskiptaleysi eru atriði sem eru 

einmitt hluti af því hvernig gangverk samtals virkar. Það er vilji minn að reyna að auka eilítið 

skilninginn á því með því að skoða gangverk tannhjólanna í samtalinu betur og í þessari 

rannsókn með þeim hætti að tvær manneskjur skrifast á um fegurð. 

Ritgerðinni er skipt í sjö meginkafla. Í öðrum kafla er fjallað um verk fræðimanna 

og listamanna sem sett eru í samhengi við rannsóknina. Kenningar innan heimspekinnar um 
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fegurð og skynjun eru til umfjöllunar. Skýrt er frá eigindlegri rannsókn sem gerð var í 

Lapplandi um hina hversdagslegu fegurð, en í þeirri rannsókn var gagna einnig aflað með 

bréfaskriftum (Rautio, 2010). Verk sem unnið var af skáldum og myndlistarkonum er til 

umfjöllunar, en myndlistarkonurnar sendu skáldunum ljósmyndir sem þau ortu ljóð út frá. 

Verk þeirra var sett upp í Þjóðminjasafni Íslands en það var einnig gefið út sem bók (Isaksen 

o.fl. 2018). Í lok fræðilega kaflans er fjallað um verk myndlistarkonu sem vann með blindum. 

Hún bað þátttakendur um að segja sér hver væri þeirra mynd af fegurð og út frá því vann 

hún ljósmyndir (Calle, 2011). Í þriðja kafla er farið yfir rannsóknaraðferðina og í kaflanum 

þar á eftir eru gögnin greind og niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna meðal annars fram á að flestum bréfriturunum fannst flókið að færa í 

orð hvað er fegurð í þeirra huga. Þeir bréfritarar sem voru sjáandi virtust ekki skynja að 

manneskjan sem skrifast var á við um fegurð væri blind. Þá hafði eðli bréfaskriftanna 

töluverð áhrif á bréfritara. Meðal annars á þann hátt að nafnleyndin veitti þeim frelsi til þess 

að ræða trúnaðarmál. Í fimmta kafla er verkinu sem unnið er samhliða rannsókninni gerð 

skil. Þar á eftir er umræða um framtíðarsýn og möguleikana sem rannsóknin býður upp á, en 

niðurstöðurnar sem fengust má nýta innan fagsins eða í stærra samhengi. Gefa þarf gaum 

þekkingu á fegurð eða öðrum gildum í lífinu, eins og hamingju, fæðingu eða dauða. Það þarf 

þjálfun í að hugsa, tala og skrifa um þessi gildi, hvort sem það er í skólum eða öðrum 

þekkingarsetrum. 
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2. Fegurðin – samtalið 

Í þessum kafla verður fjallað um verk lista- og fræðimanna sem verða spegluð í listrannsókn 

minni. Fjallað verður um hugmyndir Forn-Grikkja um skynfærin og kenningar heimspekinga 

sem eru nær okkur í tíma um fegurð og skynjun. Eigindlegri rannsókn um hina hversdagslegu 

fegurð í Norður Finnlandi verða gerð skil og hún tengd við rannsóknina út frá 

rannsóknargögnum og viðfangsefni. Því næst verður fjallað um verk sex listamanna sem 

skiptust á bréfum sem í voru annars vegar ljósmyndir en hins vegar ljóð. Í kjölfarið á því 

verður fjallað um listaverk listakonu sem vann verk í samstarfi við blinda einstaklinga. Hún 

bað þá um að segja sér hver væri þeirra mynd af fegurð og út frá því vann hún verkið. 

2.1 Skynjun á fegurð 

Allt frá tímum Forn-Grikkja hafa skilningarvitin verið talin fimm; sjón, heyrn, snerting, lykt 

og bragð. Aristóteles (384–322 f. Kr.) fjallar um skilningarvitin og eðli lífvera í bók sinni 

Um sálina (Aristóteles, þýð. 1985). Í inngangi bókar Aristótelesar leggur Sigurjón Björnsson 

(1985) út af skrifum Aristótelesar um að sálin sé frumforsenda lífsins, að henni sé skipt í sex 

starfsþætti og að einn þeirra sé skynjun. Samkvæmt þessari greiningu hafa allar lífverur sál, 

en starfshættir sálarinnar eru mismunandi frá einni tegund til annarrar. Þessi skipting á 

skilningarvitunum hefur verið ráðandi fram til okkar daga en skynjun er flókin og það er að 

mörgu að huga. Hún snertir meðal annars vitund, túlkun og reynslu og ef einungis þessi 

fimm skilningarvit eru höfð í huga, þá hefur mörgum öðrum gluggum verið lokað til þess að 

geta skilið samhengið betur. Ef til vill er ágætt að setja þessa umfjöllun í allt annað samhengi 

til þess að skilja við hvað er átt. Segjum að spólvörnin í bílnum mínum sé biluð, því 

skynjarinn fyrir spólvörnina virkar ekki. Í þessu gangverki er ekkert annað sem kemur í stað 

skynjarans sem er við spólvörnina svo hún virki, þannig að bíllinn er í notkun án spólvarnar 

á ákveðnu dekki og í því felst ákveðin áhætta þegar keyrt er í hálku. Berum þetta saman við 

starfsemi líkamans og hugsum okkur að augun virki ekki af því að þau skynja ekki það sem 

fyrir augu ber. Þýðir það þá að við sjáum í raun og veru ekki? Taka ekki önnur skynfæri og 

skilningarvit við til að efla skilningarvitin (skynjarana), ólíkt því þegar skynjarinn við 

spólvörnina í bílnum gaf sig? Skilningarvitin í mannslíkamanum virka áfram og senda ekki 

villumeldingu í stjórnkerfið líkt og bíllinn í dæminu sem var tekið. Hér er þó ekki verið að 

alhæfa eða því haldið fram að það breytist ekkert við það ef skynfærunum fækkar eða að 

virkni þeirra breytist. Ólíkt dæminu um vélræna skynjun bifreiðarinnar, þá verða hér til 
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umfjöllunar hugmyndir nokkurra heimspekinga sem takmarka sig ekki aðeins við áðurnefnd 

skilningarvit þegar þeir varpa ljósi á skynjun fegurðar. 

Heimspekingurinn Maurice Merleau-Ponty (2005) telur að skynjun sé persónuleg 

reynsla og að líkaminn gegni þar mikilvægu hlutverki eða með öðrum orðum; að líkaminn í 

heild sinni sé mikilvægt skynfæri. Samkvæmt honum: „þá magnar skynjunin upp gæðin með 

raunverulegu virði eða gildum, hún er í raun fyrsta nálgun okkar að merkingunni, því þungi 

líkama okkar, hvaðan hann kemur, felur alltaf í sér tilvísun í hið líkamlega“1 (bls. 61). 

Hugmyndir Merleau-Ponty byggjast á fyrirbærafræði þar sem reynslan er rannsökuð út frá 

hlutum og merkingu þeirra. Nánar tiltekið út frá því hvernig maðurinn skynjar heiminn, 

hvernig hann býr í honum og hvernig reynslan er af öllu því sem getur orðið á vegi hans. 

Hér er átt við huglæg sem og hlutlæg viðföng sem geta til dæmis verið skór, veðurfar og 

tilfinningar. Heimspekingurinn Guðbjörg R. Jóhannesdóttir (2011) vekur athygli á því að: 

Fyrirbærafræðin kveði á um þörf fyrir að stíga skref til baka frá öllum þeim 
fyrirframgefnu hugmyndum og viðteknu viðhorfum sem við höfum, til 
þess að geta enduruppgötvað heim skynjunarinnar, við þurfum að taka frí 
frá þekkingunni, sleppa því að skilgreina og hugtaka í augnablik og 
einbeita okkur að skynjun. (bls. 183) 

Þetta kallast á við það sem Merleau-Ponty segir hér fyrr um að skynjunin magni upp gæðin 

með raunverulegum gildum. Fyrirfram gefnum hugmyndum um fegurð, sem við fyrstu sýn 

eru oft taldar vera hlutlægar eins og til dæmis olíumálverk eftir þekktan listamann, er þá ýtt 

frá og huglægari hugmyndir um fegurð fá vægi og vega ekki minna. Það mætti orða það 

þannig að fleiri gluggar séu opnaðir til þess að skynja heiminn. Samkvæmt Merleau-Ponty 

(2005) er skynjun þekking, framsýn skráning gæða eða gilda og eðlislegrar dreifingar þeirra. 

Þar af leiðandi nemur allur líkaminn umhverfið sem um eitt skilningarvit sé að ræða en ekki 

fimm aðgreind skilningarvit. 

 Heimspekingurinn Jesse Workman (2016) er blindur og hann bendir á að það hafi 

ekki verið fyrr en á síðustu öld að fræðimenn veittu því athygli hvernig blindir skynjuðu án 

þess að sjá. Það að áhersla hafi verið lögð á sjónina sem hinn heimspekilega sannleika hafi 

verið ákveðin slagsíða fyrir greinina og hann talar um að Merleau-Ponty hafi verið sá sem 

tók fyrstu skrefin í átt frá þeirri hugsun. Út frá fyrirbærafræði stækkar Merleau-Ponty mengi 

skynjunarinnar. Tilfinningar, ímyndun, tungumál, menning og saga fá þar rými, ásamt hinum 

fyrrnefndu fimm skilningarvitum. Samkvæmt Workman er sjónin enn mikilvægt 

                                                
1 sense-experience . . . invests the quality with vital value, grasping it first in its meaning for us, for that 
heavy mass which is our body, whence it comes about that it always involves a reference to the body. 
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skilningarvit, en önnur skipta einnig máli út frá fyrirbærafræðilegri greiningu Merleau-

Ponty. Það að Workman (2016) sé blindur styrkir þessa skoðun en hann segir: 

Ég er á móti því að sjóninni sé gert hærra undir höfði en öðrum skynfærum 
en það gerir minna úr því hvernig ég skynja og mínum fyrirbærafræðilega 
raunveruleika. Ofuráhersla á sjónina takmarkar heimspekina. Hver er það 
sem ákveður að hið sjónræna sé besti mælikvarðinn á fyrirbærafræðilega 
nálgun?2 (bls. 132)  

Workman telur sjónina ekki vera mikilvægasta skynfærið og segir að þeim sé ekki raðað á 

einhvers konar skala út frá því hvert þeirra sé mikilvægast. Þannig sé ekki hægt að halda því 

fram að blindir geti ekki metið fegurð eins og þeir sem hafa sjón. Blindir skilgreini fegurð 

út frá því hvernig þeir skynja með öllum líkamanum líkt og aðrar manneskjur. 

Vissulega er maðurinn fær um að skynja fleira en fegurðina með skynfærum, en þar 

sem þessi umfjöllun takmarkast við skynjun á fegurð, þá er ástæða til að skoða þá hlið betur. 

Í þessari rannsókn hafa bréfritarar ekki fyrr skrifað um fegurð eins og þar á sér stað og þeir 

hafa ekki eitthvert eitt svar á reiðum höndum. Enda má efast um að slíkt svar sé til. Guðbjörg 

R. Jóhannesdóttir (2016) kemst þannig að orði: „Orðið fegurð er það mikið notað í daglegu 

máli að hver og einn telur sig vita hvað það þýðir þangað til hún er beðin um að skilgreina 

það“3 (bls. 193). Til þess að geta skilgreint fegurð þarf hver og einn að geta staðsett sig í 

ákveðnum aðstæðum þar sem er ákveðin stemning eða tilfinning. Þannig getur til að mynda 

sú sýn þegar horft er á skugga Esjunnar varpast yfir á Akrafjall, séð frá höfuðborginni á 

björtum vetrardegi, haft mikið fegurðargildi fyrir einn, á meðan einhver annar tekur ekki 

eftir sjónarspilinu eða það hefur enga merkingu fyrir hann eða hana. Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir (2016) talar um að fegurð sé einmitt það þegar skilin á milli þess sem skynjar 

og þess sem er skynjað hverfa. Samkvæmt henni er: „fegurðin tengslahugtak sem lýsir 

augnablikum þar sem skynfærin eru fönguð, það sem er skynjað gagntekur þig þannig að 

eitthvað afhjúpast fyrir augum þínum: sambandið milli þín og hins“4 (bls. 188). Sá sem 

fangar augnablikið þegar skugginn af Esjunni varpast á Akrafjall og upplifir fegurð, finnur 

eflaust fyrir þessari tilfinningu sem Guðbjörg R. Jóhannesdóttir lýsir. Skilin á milli þess sem 

horfir og þess sem horft er á hverfa og viðkomandi upplifir það sem horft er á sem fegurð. 

                                                
2 I am against ocularcentrism that implicitly devalues my perspective and my phenomenological reality. 
Ocularcentrism limits philosophy. Who decides that the visual is the best place to begin analyzing experience 
from a phenomenological perspective? 
3 The word beauty is so commonly used that every person probably claims to know what it means, until she 
is asked to define it. 
4 beauty is a relational concept that describes the moment where your senses are captured, when your whole 
being is immersed in what you perceive so that something is revealed to you: the relations between yourself 
and the other. 
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 Umrædd upplifun fellur undir skilgreiningu Merleau-Ponty þegar hann talar um 

skynjun sem persónulega reynslu, eins og fyrr kom fram. Mörkin eru ekki eins einföld og 

lýst var í dæminu um spólvarnarskynjarann, þar sem ekkert kemur í stað skynjarans sem er 

bilaður og bíllinn myndi að öllum líkindum skauta á flughálum vegum landsins væru 

aksturskilyrði með því móti. Það er ljóst að manneskjan er flóknari en tæknin í þessari 

umfjöllun, en það má líka segja að hún sé margslungnari en Aristóteles greindi frá fyrir um 

það bil 2400 árum. Þróunin sem hefur átt sér stað í heimspeki á síðastliðnum hundruðum og 

þúsundum ára hefur opnað fyrir fleiri möguleika til að skilja og meta þær aðstæður sem felast 

í því að skynja og upplifa fegurð. Sem skynvera er manneskjan ekki aðeins með fimm 

aðgreind skilningarvit, þau eru fleiri og ef til vill er auðveldara að hugsa um manneskjuna 

með eitt heildrænt skilningarvit sem er einhvers konar samspil ótal margra annarra þátta. 

 Hér hefur verið fjallað um fyrirbærafræði og ættu lesendur að hafa fengið ákveðinn 

skilning á eðli rannsóknar minnar. Komið hefur fram að hugtakið fegurð flækist fyrir flestum 

okkar ef við erum beðin um að skilgreina það og bréfritarar í rannsókninni höfðu ekki áður 

sest niður og fært hugsanir um fegurð niður á blað eða skjá. Með því að skiptast á bréfum 

við ókunnuga manneskju með vangaveltum um fegurð ættu að vakna hugsanir um eigin 

skynjun sem fæst okkar velta vöngum yfir. Það gefst einnig tækifæri til þess að lesa bæði í 

sjálfan sig en einnig í aðra manneskju. Báðir aðilar féllust á að taka sér tíma í að leysa 

verkefnið sem rannsóknin krafðist. Með því móti gerðu bréfritarar ákveðið bandalag sem 

felur í sér traust, en þeir deila skoðunum sínum á fegurð, fella ekki dóma heldur sjá þeir nýjar 

og oft óvæntar hliðar á því sem margir hugsa um en setja ekki niður á blað. Það er 

megintilgangur þessarar rannsóknar að horfa í samtalið og greina umfjöllunina og frá því 

verður nánar sagt í kafla fjögur. 

2.2 Hin hversdagslega fegurð 

Fræðakonan Pauliina Rautio (2010) gerði eigindlega rannsókn í doktorsverkefni sínu við 

menntavísindasvið háskólans í Oulo í Finnlandi. Í því skoðaði hún hina hversdagslegu fegurð 

í Norður-Finnlandi með þeim hætti að nokkrar konur skrifuðust á um hversdaglega fegurð í 

um það bil eitt ár. Rautio vildi reyna að skilja lífið í þorpunum í Lapplandi út frá hinu 

hversdagslega lífi frekar en ferðamennsku eða stjórnmálum. Byggðirnar í Lapplandi eru 

fámennar en íbúafjöldinn hækkar yfir sumartímann þegar ferðamönnum fjölgar. Tekjur íbúa 

eru lægri en víðast annars staðar í Finnlandi sem skýrir að hluta til ástæðuna fyrir því hvers 

vegna Rautio valdi að skoða lífið á þessu svæði út frá öðrum áherslum en ferðamennsku eða 

stjórnmálum. Hún notar fegurð, sem hefur bæði jákvætt og huglægt gildismat, til þess að 
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draga fram eftirsóknarverða eiginleika á þessum slóðum. Hún rannsakaði sýn íbúanna á líf 

sitt, fegurð, fagurfræði og rómantík í umhverfinu og hversdaglegu lífi í Lappland. 

Meginviðfangsefni bréfaskriftanna var að skoða fegurðina með svipuðum hætti og gert var 

í rannsókn Rautio, en hún tók einnig viðtöl við þátttakendur. Bréfaskriftirnar gögnuðust vel 

fyrir rannsóknina. Gögnin voru bréfin sem hún þemagreindi og hún fékk niðurstöður með 

þeim hætti. 

Rautio (2009) vekur athygli á því að ólíkt því að halda dagbók að þá fær hlutverk 

lesandans ákveðið vægi, því þegar skipst er á bréfum er viðtakandinn ekki aðeins sá sem 

skrifar heldur er einnig sá sem les. Með öðrum orðum, sá sem skrifar bréf er í samskiptum, 

samtal á sér stað við viðtakanda, ólíkt því þegar skrifuð er dagbók. Þannig bjóða bréfaskriftir 

(e. correspondance) sem aðferð til að afla gagna upp á fleiri möguleika. Annars vegar er 

hægt að rýna í sjálfsskoðunina en hins vegar í sambandið á milli þeirra sem skrifast á. 

Bréfaskriftir eru nýstárleg gagnasöfnunaraðferð. Rautio heldur því ekki fram að þær eigi að 

koma í stað annarra eigindlegra rannsóknaraðferða til að afla gagna, en þær séu góðar og 

gildar og megi nota meira. 

 Rannsókn Rautio (2010) er mun umfangsmeiri en þessi rannsókn, enda gerð á mun 

lengri tíma og á hærra háskólastigi. Með því að þemagreina bréf fjögurra kvenna frá litlu 

þorpi í Lapplandi komst Rautio meðal annars að því að fegurð er eitthvað sem við tökum 

þátt í. Fegurðin er ekki þannig að við hnjótum um hana ef svo mætti að orði komast. Fegurðin 

í hinu hversdaglega lífi er samofin mörgum þáttum. Umræða um fyrirbærafræði fær ekki 

mikið pláss í rannsókn Rautio, þó hún taki það fram að rannsóknin gangi út frá henni á 

ákveðinn hátt. Fegurðinni er lýst út frá fræðum fyrirbærafræðinnar og fegurðin fléttast inn í 

hversdagslífið, án þess endilega að vera einhver einn ákveðinn hlutur. 

 Rannsókn Rautio snertir marga fleti á minni rannsókn hvað varðar viðfangsefni og 

aðferðirnar sem hún notaði. Í þessari rannsókn skrifa bréfritarar meðal annars um hina 

hversdagslegu fegurð, þó það sé ekki orðað með þeim hætti af þeim sjálfum, en rannsókn 

Rautio opnaði augun mín fyrir því að veita þessum þætti athygli í skrifum bréfritara þessarar 

rannsóknar.  

2.3 Bréfaskipti myndlistarkvenna og skálda 

Myndlistarkonurnar Iben West og Else Ploug Isaksen áttu hugmyndina að verkinu 

Augnhljóð. Báðar vinna þær með ólíka miðla. Stundum vinna þær saman en þær starfa einnig 

á eigin vegum eða í samstarfi við fleiri listamenn. Verkið Augnhljóð var samvinna þeirra og 

skáldanna Sigurbjargar Þrastardóttur, Kristínar Ómarsdóttur, Hallgríms Helgasonar og 
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Einars Más Guðmundssonar. Verkið felur í sér samtal West og Isaksen við skáldin með þeim 

hætti að þær sendu hverju skáldi pör af ljósmyndum sem þau áttu að yrkja ljóð út frá. 

Samtalið fór fram með bréfaskiptum líkt og í þessari rannsókn og skipst var á tölvupóstum, 

en verk þeirra fól ekki í sér greiningu eða rannsókn heldur stóð það eitt og sér sem slíkt. 

Skáldin höfðu frjálsar hendur en þó átti yrkisefnið ekki að vera myndlýsing heldur áttu ljóðin 

og ljósmyndirnar að styðja við hvort annað eða að vera í andstöðu við hvort annað (West, 

2019). Ljósmyndirnar voru flestar teknar á Íslandi þegar West og Isaksen voru staddar hér á 

landi sumarið 2017. Þær sendu skáldunum eitt par í einu af ljósmyndum og fékk hvert skáld 

um það bil tíu pör til þess að yrkja um. Á sýningunni, sem sett var upp í Þjóðminjasafni 

Íslands sumarið 2018, mátti sjá ljósmyndir West og Isaksen og við þær voru ljóð skáldanna, 

eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan. 

Allar ljósmyndirnar voru í lit, af ólíkum stærðum og lengd ljóðanna var misjöfn. Ég fór á 

þessa sýningu þar sem skáldin voru mætt. Þau lýstu því hvaða aðferðir voru notaðar við 

verkefnið og lásu einnig upp ljóð sín fyrir áhorfendur. Stílbrigði skáldanna voru ólík og eitt 

þeirra hafði ákveðið fyrirfram að eyða lágmarks tíma í verkið. Það skáld hafði takmarkaðan 

tíma, því það var einnig að sinna öðrum verkefnum. Það mátti sjá að þetta skáld skrifaði 

minnsta textann við ljósmyndapörin, en það er ekki þar með sagt að sá texti hafi verið 

eitthvað síðri en hinna. Aðferðin var eingöngu ólík þeirri sem hin skáldin notuðu. Sigurbjörg 

Þrastardóttir orti prósaljóð við ljósmyndapörin sem hún fékk. Hún sagði að myndirnar hefðu 

verið opnar og það hefði verið margt að lesa í, en augað hafi verið West og Isaksen og skáldin 

tengdu svo lesendur við myndirnar með ljóðum sínum (Guðni Tómasson og Halla 

Mynd 2.1 Frá sýningunni Augnhljóð (West, 2018). 
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Harðardóttir, 2018). Það var áhugavert að hlusta á skáldin lýsa því hvernig þau unnu, en öll 

virtust þau hafa haft gaman af samtalinu við myndlistarkonurnar West og Isaksen. 

 Í verkinu Augnhljóð er ekki verið að fjalla sérstaklega um fegurð. Þar koma saman 

listamenn sem eiga samtal og talað er saman í gegnum ljósmyndir og ljóð. 

Myndlistarkonurnar hófu samtalið og skáldin svöruðu með ljóðum. Svar þeirra var viðbragð, 

innblásið af ljósmyndapari sem hóf samtalið. Eftir svar skáldanna hófst nýtt samtal, með 

nýju pari af ljósmyndum. Þótt samskiptin séu á einfaldan hátt samtal á milli 

myndlistarkvennanna og skáldanna, þá var einnig samtal á milli ljósmyndanna í pörunum 

sem myndlistarkonurnar völdu saman. Sú samsetning var merkingabær og ljósmyndirnar 

virtust ekki vera paraðar saman af handahófi. Oft var uppstillingin þannig að myndbygging 

eða litasamsetning myndanna tengdi þær saman, eins og til dæmis myndapar sem Sigurbjörg 

Þrastardóttir fékk. Önnur myndin sýnir ofið grænt veggteppi eða dúk með hvítu kögri, en 

hin myndin er af lerkitrjástoppum og bakgrunnurinn er einlitur hvít-grár himinn. Það er 

einhvers konar samtal á milli kögursins og trjátoppanna þegar kemur að myndbyggingunni 

sem og litavali. Ljóðið sem Sigurbjörg Þrastardóttir orti við þetta myndapar er eftirfarandi: 
 

Merki 
 
ein ég sit og sauma saman grúsksnifsi og geðstimpla 
og enginn drífur uppeftir að sjá mig – ég veit þú 
þurftir að mæta í þessa klippingu – en ein ég sit og 
rimpa lausa kjötkanta og faldbrúnir og klippi dýpra og 
dýpra en enginn kemur að sjá mig, einblíni þess á milli 
á borðbrúnina, reyni að naglbreyta því sem röddin 
er að segja – hún margtyggur að alheimurinn sé að 
senda mér löngutöng! – ég stend upp, eina 
sem mig blóðlangar í núnar er appelsína 
(Isaksen o.fl., 2018, bls. 36) 

 

Kveikjan að löngutönginni í ljóðinu eru trjátopparnir og útsaumurinn sem notaður var til 

þess að festa kögrið á teppið. Um er að ræða myndlíkingu en Sigurbjörg er ekki að lýsa því 

sem er á myndunum, enda myndi það þá teljast vera myndlýsing. Hún fangaði myndefni 

þannig að útsaumurinn fékk merkingu sem stendur utan við ljósmyndina, enda var 

ljósmyndin af útsaumi en ekki af alheiminum að senda manneskju löngutöng. Það gerist ekki 

fyrr en í ljóði hennar. Sigurbjörg sagði frá þessu þegar ég fór á sýninguna í Þjóðminjasafni 

Íslands. Hún nefndi þetta atriði sem dæmi um það hvernig ljóð gætu orðið til. Annars sagði 

hún að það væri engin uppskrift að því hvernig ljóð verða til og því væri ekki hægt að lýsa. 
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Skáldin ortu út frá ljósmyndapörum þannig að til urðu orð, nýtt verk og jafnvel nýjar 

myndir í höfðum þeirra sem þau lesa. Samtalið heldur svo áfram þegar áhorfandi og/eða 

lesandi flettir bókinni Augnhljóð/Øjenlyd sem gefin var út á íslensku og dönsku í tilefni 

sýningarinnar (Isaksen o.fl. 2018). Samtalið teygir sig áfram í huga lesandans sem sér og les 

sína útgáfu af verkinu og er þá ekki staddur í sýningarsal heldur með bók í hönd. Samhliða 

minni rannsókn er unnið hljóðverk sem sett verður upp í verslun og kaffihúsi sem er einnig 

sýningarrými. Hljóðverkið er afurð rannsóknarinnar og unnið í samtali við bréfritara sem 

gáfu mér leyfi til að nota hluta af textum þeirra í verkið. Með því móti mun samtalið um 

fegurð teygja sig áfram í huga hlustenda og áhorfenda, rétt eins og bókin Augnhljóð/Øjenlyd 

gerir í hugum lesenda og áhorfenda hennar. 

2.4 Blindir og Sophie Calle 

Listakonan Sophie Calle er bæði samfélagsleg og persónuleg í verkum sínum, en hún fór 

ekki í hefðbundið listnám heldur þróaði aðferðir sínar sjálf. Við listsköpun sína vinnur hún 

meðal annars með innsetningar, ljósmyndir, texta og myndbönd til þess að túlka eigin 

frásagnir eða annarra (Grossmann, 2018). Hún er hvað þekktust fyrir að vinna verk sín sem 

rannsakandi og dæmi um þannig verk er verkið Suite Vénitienne sem var gefið út í bók árið 

1979. Í því verki eltir hún mann sem kallaður er Henri B., sem fór frá París til Feneyja en 

þar fylgist hún með honum í 13 daga. Hún ljósmyndaði hann án þess að hann tæki eftir því 

og skrásetti það sem henni fannst áhugavert, en hún skrifaði einnig niður eigin hugsanir og 

vangaveltur (2018). 

 Árið 1986 gerði Calle (2011) verk sem heitir The Blind. Í því verki bað hún 23 

einstaklinga sem höfðu fæðst blindir um að lýsa því hver væri þeirra mynd af fegurð (e. I 

asked them what their image of beauty was). Aftur vann Calle verkið eins og rannsakandi 

en þó með öðrum hætti en í Suite Vénitienne. Í The Blind fékk hún fólk til að svara sömu 

spurningunni og svör þeirra notaði hún á listrænan hátt með því að ljósmynda það sem 

þátttakendur lýstu. Við þá vinnu notaði hún sitt listræna innsæi og setti fram sína túlkun á 

myndrænan hátt. Á ljósmyndum frá sýningunni, sem hefur verið sett upp víða, sést 

uppsetningin ágætlega. Svart-hvítum andlistmyndum af hverjum og einum þátttakanda er 

stillt upp og við hverja mynd er texti þess þátttakanda sem lýsir fegurð, en þar fyrir neðan er 

ljósmynd eða ljósmyndir eftir Calle, eftir því sem við á. Á næstu síðu má sjá eina útfærslu 

Calle sem hún vann út frá svari eins þátttakandans. 

Aðferðir Calle minna á aðferðir sem notaðar eru við eigindlegar rannsóknir og hægt 

er að kalla hana listrænan rannsakanda. Hún fylgist með, heldur dagbók og skrásetur, en hún 
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vinnur oft í felum, sem er í andstöðu við aðferðir eigindlegra rannsókna. Calle er listakona 

sem nýtir sér sumt úr aðferðum þeirra sem gera eigindlegar rannsóknir. Í listinni geta gilt 

aðrar reglur og líklega hefur það ekki verið markmið hennar að komast að niðurstöðu í 

verkum sínum, heldur er það áhorfandans að komast að niðurstöðu út frá því að skoða verk 

Calle. Sannarlega er hún að ýta við margs konar mörkum. 

Síðara verk Calle sem fjallað hefur verið um tengist rannsókn minni frekar en það fyrra. Til 

þess að kynnast aðferðum hennar betur var viðeigandi að fjalla einnig um Suite Vénitienne, 

en aðferðirnar sem hún er þekkt fyrir að nota koma þar sterklega fram. Í verkinu The Blind 

safnaði hún upplýsingum sem hún setur fram á listrænan hátt og er áhugavert að skoða út frá 

bréfaskriftum þátttakenda í minni rannsókn. Þar bið ég bréfritara um að byrja á því að skrifa 

um fegurð og eftir það skrifast þeir á tvisvar sinnum í viðbót og svo enda þeir á því að skrifa 

stutta hugleiðingu um hvorn annan. Í verki Calle hefst samtalið á því að þátttakendur fá 

verkefni af svipuðum toga sem þeir svara. Það má segja að Calle svari á móti með því að 

túlka svör þeirra með ljósmynd eða ljósmyndum af því sem henni finnst felast í svörum 

þeirra. Samtal Calle fer einu skrefi lengra en samtal West og Isaksen við skáldin, sem hefur 

verið sagt frá, en bæði verkin skilja áhorfandann eftir í áframhaldandi samtali við verkin. 

Verkið The Blind kom einnig út í bók sem kallast Blind og í henni eru tvö önnur verk til 

viðbótar sem Calle (2011) gerði síðar og heita þau Blind Color og The Last Image og öll eru 

þau unnin út frá þeim sem eru blindir frá fæðingu eða urðu blindir á lífsleiðinni. 

Mynd 2.2 Úr verki Calle, The Blind (Christie’s, 2019). 
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 Rannsókn mín hefur nú verið spegluð í heimspekilegum fræðum, eigindlegri 

rannsókn um hina hversdagslegu fegurð og verkum listamanna. Þessi umfjöllun snertir 

rannsóknina frá mörgum sjónarhornum en rannsóknin er annars vegar unnin út frá fegurð en 

hins vegar út frá á samtalinu sem fer fram með bréfaskiptum. Að fjalla um fegurð tengir 

rannsóknina sterkum böndum við fræði heimspekinnar og hér er einkum fjallað um skynjun 

á fegurð út frá fyrirbærafræði. Doktorsverkefni Rautio um hina hversdagslegu fegurð eru 

fræðileg skrif sem tengjast þessari rannsókn hvað varðar gagnasöfnun og umfjöllunarefni. 

Verkið Augnhljóð snertir á listrænan hátt á samtalinu á milli listamanna líkt og í þessari 

rannsókn, þó það hafi verið með þeim hætti að skipst var á ljósmyndum og textum en ekki 

eingöngu textum eins og í þessu tilfelli. Tekið skal fram að bréfritarar í rannsókninni sendu 

einnig ljósmyndir með sínum bréfum ef það átti við, en það var með öðrum hætti en gert var 

í verkinu Augnhljóð. Þá tengist verk Calle rannsókninni á margan hátt. Þátttakendur í hennar 

verki eru blindir sem segja frá því hvað er fegurð í þeirra huga. Hún birtir texta þátttakenda 

og túlkar það með ljósmynd. Afurð þeirrar vinnu er samtal sem heldur áfram í hugum þeirra 

sem sjá eða skoða bókina sem gefin var út og í henni eru ljósmyndir og texti sem prentaður 

var í svartprenti og punktaletri. Afurð þessarar rannsóknar er verkið Hlustað á fegurð sem 

er samstarf mitt og bréfritara, líkt og Calle átti í samstarfi við sína þátttakendur í sínu verki. 

Í mínu verki er afurðin hljóðverk en ekki ljósmynd eða ljósmyndir eins og í verkinu The 

Blind. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á það hvernig hugsað er um fegurð, 

hvernig við tjáum okkur um hana og skilgreinum. Það er áhugavert að skoða hugtakið fegurð 

og í þessari rannsókn er einn af þátttakendunum blindur. Ætla má að margir myndu halda að 

það væri mikill munur á því hvernig blindir og þeir sem eru sjáandi fjalla um hugtakið sem 

margir tengja við hið sjónræna frekar en annað. Ég tel að bakgrunnur minn og sú leið sem 

ég fer hafi burði til þess að varpa nýju sjónarhorni á hugtakið. 
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3. Rannsóknaraðferðin 

Við þessa rannsókn voru eigindlegar rannsóknaraðferðir notaðar. Þær aðferðir reyna að 

útskýra, skilja og túlka mannleg fyrirbæri, mannleg samskipti og mannlega orðræðu 

(Lichtman, 2013). Í rannsókninni er verið að rannsaka fegurðina, samtalið og samskiptin á 

milli bréfritara sem skrifuðust á og hentar því nálgun eigindlegra rannsóknaraðferða vel. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir fara frá því smáa til þess stóra og í þessari rannsókn var 

gögnum, sem eru textarnir í bréfunum, safnað út frá rannsóknarspurningunni: Hvað gerist 

þegar tvær manneskjur byrja að skrifast á um fegurð og önnur er blind en hin ekki? Út frá 

gögnum var reynt að skilja fyrirbærið sem var skoðað og grundaðar kenningar byggðar upp 

út frá aðleiðslu. Í því felst að eitt leiðir að öðru, en með því að rannsaka gögnin koma í ljós 

hugmyndir og/eða þemu sem mynda almenna hugmynd eða kenningu út frá einhverju 

afmörkuðu í gögnunum (Lichtman, 2013). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gera rannsakendum kleift að skoða reynslu fólks í 

smáatriðum með því að nota rannsóknarsnið. Margs konar rannsóknarsniðum er hægt að 

beita innan eigindlegra rannsóknaraðferða til greininga. Ég tel rannsóknarsnið grundaðra 

kenninga henta vel til að svara rannsóknarspurningunni í þessari rannsókn. Það var óljóst 

hverjar yrðu niðurstöður rannsóknarinnar, enda var ferli bréfaskriftanna rannsakað án þess 

að fyrirframgefnar skoðanir væru til staðar. Aðferðafræði grundaðra kenninga er sú að 

kenning þróast í rannsóknarferlinu og út frá upplýsingum sem er aflað, öfugt við það þegar 

upplýsinga er aflað til þess að passa inn í ákveðna kenningu (Creswell og Poth, 2018; 

Lichtmann, 2013). Ferlið getur verið flókið en kenningin telst vera „mettuð“ þegar engin ný 

gögn koma í ljós og engir nýir eiginleikar eða sambönd flokka skapast í greiningunni (Unnur 

G. Óttarsdóttir, 2013). Grunduð kenning gengur út á að skoða sambærilegar rannsóknir og 

kenningarrammi er settur fram sem leiðir rannsakandann áfram eða rannsakandinn notar vel 

skilgreind kóðunarsvið. Um er að ræða stöðugan samanburð og kóðun eftir því sem 

rannsóknin gefur tilefni til (Creswell og Poth, 2018; Lichtman, 2013; Unnur G. Óttarsdóttir, 

2013). Með því að kóða og flokka texta gefst rannsakanda færi á að sjá ákveðið mynstur eða 

endurtekningar í textunum, sem geta leitt af sér að kenning verður til eða eitthvað óvænt 

verður sýnilegt sem rannsakanda hefði annars yfirsést (Gibbs, 2007; Unnur G. Óttarsdóttir, 

2013). 

Það hafa ekki verið gerðar margar eigindlegar rannsóknir sem líkjast þessari, þar sem 

aðalgögn rannsóknarinnar eru sendibréf skrifuð af þátttakendum rannsóknarinnar. Í öðrum 

rannsóknum hafa sendibréf, ljósmyndir, minnisblöð og annað verið notuð sem aukagögn, til 
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að mynda þegar notuð er frásagnargreining sem rannsóknarsnið (Creswell og Poth, 2018). 

Fjölbreytt gögn geta veitt dýpri skilning á viðfangsefnum þegar það á við. Rautio (2010) 

bendir á að það vanti rannsóknir þar sem gögnum er safnað með bréfaskriftum, en hennar 

rannsókn, sem sagt var frá í öðrum kafla, er góð viðbót á því sviði. Bréfaskriftir hentuðu 

þessari rannsókn mjög vel, þar sem bréfritarar þekktust ekki og þeir áttu að halda því leyndu 

fyrir hvor öðrum hverjir þeir væru. 

3.1 Bréfritarar 

Hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) reyndist heppilegt við val á þátttakendum í 

rannsóknina. Það sem einkennir hentugleikaúrtak er að aðgangur að þátttakendum er góður 

(Bryman, 2004). Greiðlega gekk að komast í samband við þátttakendur í rannsókninni og 

það var ljóst það þeir yrðu ekki margir. Til að byrja með sá ég fyrir mér fjóra þátttakendur 

en sá fimmti bættist við undir lok gagnasöfnunarinnar. Mér þóttu gögnin ekki verða mettuð 

fyrr en bréfaskriftaumferðirnar voru orðnar fjórar og til þess þurfti fimm þátttakendur. 

Þátttakendur í rannsókninni kallast bréfritarar, tvo þeirra þekkti ég en hina þrjá þekkti ég 

ekki neitt. Ég vissi lítið um persónulega hagi þeirra síðarnefndu en ég leitaði eftir 

listamönnum eða listrænum einstaklingum, sem voru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni, 

með því að spyrjast fyrir um, skoða netið og fjölmiðla. Það hefur verið fjallað um list og 

fegurð í sömu andrá og skýrir það ástæðuna fyrir því hvers vegna valdir voru saman 

listamenn og listrænir einstaklingar til þess að skrifast á um fegurð. Skáldið og 

heimspekingurinn Friedrich Schiller taldi að listin væri samofin allri reynslu og að öll 

skynjun væri fagurfræðileg, en af því sprettur krafan um að breyta á skapandi og listrænan 

hátt (Þröstur Ásmundsson, 2006). Þess vegna valdi ég listamenn, en það er vilji margra 

listamanna að miðla fegurð og reynslu í verkum sínum. Með bréfaskriftum taldi ég gefast 

tækifæri fyrir þá að tjá sig um fegurð við aðra manneskju, sem varð raunin. 

Aðeins einn af þeim sem ég hafði samband við gat ekki tekið þátt og var það vegna 

anna hjá viðkomandi. Aðrir tóku vel í ósk mína og fannst verkefnið áhugavert. Eftir að þeir 

samþykktu að taka þátt í rannsókninni og eftir að þeir höfðu fengið grunnupplýsingar um 

verkefnið, fengu þeir ítarlegri upplýsingar sem sjá má í viðauka I og II. Enginn þeirra hafði 

áður sest niður og skrifað um fegurð út fá því sem ég lagði til í upphafi fyrstu umferðar 

bréfaskriftanna sem var: Hvað er fegurð í þínum huga? 

Samskipti mín við bréfritara voru vinsamleg og flest fóru þau fram í gegnum 

tölvupóst eða sem skilaboð á Facebook. Í eitt skipti hringdi ég í viðkomandi, því skilaboð á 

Facebook höfðu ekki skilað sér til hans, en eftir það fóru samskiptin fram í tölvupósti. Þetta 
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fyrirkomulag hentaði rannsókninni ágætlega og það tók ekki langan tíma að fá svör frá 

bréfriturum ef ég leitaði eftir þeim og ég var einnig fljót að svara bréfriturum ef það voru 

einhverjar fyrirspurnir. 

Blindi bréfritarinn, sem hér er kallaður Anna, skrifaðist á við alla aðra og enginn 

þeirra kemur fram undir eigin nafni samkvæmt tillögu minni. Það skipti miklu máli fyrir 

rannsóknina vegna þess að annars vegar áttu bréfritarar að skrifast á við ókunnuga 

manneskju og hins vegar skipti það máli að allir aðrir en Anna vissu ekki að hún væri blind. 

Val á bréfriturum tók mið af Önnu út frá aldri og kyni. Hún er 51 og skrifaðist hún á við tvær 

konur og tvo karlmenn á tveggja og hálfs mánaðar tímabili. Anna er listræn, prjónar mjög 

mikið og fer oft í leikhús. Þá fer hún einnig á aðra listviðburði og les ógrynni af bókum. Hún 

hefur góð tök á rituðu máli og á gott með að skrifa texta. Önnur þeirra kvenna sem skrifaðist 

á við Önnu er 17 ára og fékk ég samþykki foreldra hennar til þátttöku. Sú eldri er sextugt og 

báðar hafa þær starfað við listsköpun en sú eldri mun lengur eins og aldur segir til um. Anna 

skrifaðist einnig á við tvo karlmenn. Annar þeirra er 32 ára en hinn er 73 ára og báðir starfa 

þeir við listsköpun, meðal annars sjónlistir, tónlist og leiklist. Undir lok gagnasöfnunarinnar 

áttaði ég mig á því að allir bréfritarar voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og ef til vill hefði 

mátt vera meiri fjölbreytni þar. Einnig gæti verið áhugavert að hafa bakgrunn þátttakanda 

breiðari en áhersla var lögð á að bæði kynin tækju þátt og að aldursbilið væri breitt. Stærra 

og fjölbreyttara þýði bíður annarra rannsókna. 

3.2 Rannsakandinn 

Rannsakandinn er bæði áhorfandi í hinum félagslega veruleika, en einnig þátttakandi í 

honum (Gibbs, 2007; Lichtman, 2013). Sú er reyndin í þessari rannsókn, en ég valdi 

rannsóknarefnið og þátttakendur þannig að það er óhjákvæmilegt að ég sé hluti af þeirri 

mynd sem verkefnið dregur upp. Þá er það einnig ég sem les úr gögnunum og kemst að 

niðurstöðu, þannig að segja má að rannsakandinn sé eitt helsta rannsóknartækið þegar 

eigindlegar rannsóknir eru gerðar. 

Lichtman (2013) bendir á að fyrir rannsakendur sé engin ein leið réttari en önnur, 

vegna þess að það gætu verið margar „réttar“ leiðir. Lýsingar, skilningur og túlkanir á 

rannsóknarefninu byggja á gögnum sem rannsakandinn velur og hann gefur innihaldinu 

þýðingu. Ég reyndi að gæta hlutleysis í rannsókninni að öllu leyti og þó talað sé um að 

rannsakandinn sé á einn eða annan hátt þátttakandi í eigindlegum rannsóknum, þá ætti það 

ekki að draga úr gildi þeirra. Lichtman bendir á leið sem rannsakendur geta haft í huga við 

ákveðnar aðstæður sem kallast frestun (e. bracketing). Í því felst að rannsakandinn setur 
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skoðanir sínar á ákveðnu viðfangsefni í einhvers konar hornklofa til þess að hafa ekki áhrif 

á það sem er rannsakað. Lichtman hefur reyndar ekki mikla trú á því að rannsakandinn geti 

í raun og veru lagt skoðanir sínar til hliðar. Hún bendir þó á að með því að þekkja þennan 

vanda og leggja hann á borðið, þá náist árangur í því að gæta hlutleysis. Hún segir að það sé 

hjálplegt að halda dagbók á meðan rannsókn stendur og það gerði ég. Í dagbókina færði ég 

meðal annars hugleiðingar, hugmyndir og viðburði sem tengdust rannsókninni. Ég tel að það 

sé mjög mikilvægt að halda dagbók eða minnisbók á meðan á rannsókn stendur. Þó 

rannsakendur hafi leiðbeinendur, skólafélaga eða aðra til þess að ráðfæra sig við, þá eru 

ákveðin atriði trúnaðarmál sem rannsakanda ber ekki að tala um við neinn, til að mynda í 

þessari rannsókn. 

3.3 Vettvangur 

Segja má að vettvangur rannsóknarinnar sé rafrænn að því leyti að bréfritarar skiptust á 

rafrænum bréfum og fóru öll þau samskipti fram í gegnum mig. Það var ekki gerð krafa um 

það hvar bréfritarar yrðu staðsettir á meðan bréfaskriftir stóðu yfir. Sjálf var ég allan tímann 

heima við á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit að sumir bréfritarar ferðuðust sér til ánægju á 

meðan bréfaskriftir stóðu yfir, en það mátti lesa í bréfum þeirra og kom síður en svo að sök. 

Telja má að bréfritarar hafi valið sér kunnuglegan stað við tölvuna sína eða ég tel víst að þeir 

hafi valið staðsetningu þar sem aðstæður voru þægilegar fyrir þá. Lichtman (2013) bendir á 

að vettvangur skipti máli þegar viðtöl eru tekin við viðmælendur í rannsóknum. Val á stöðum 

þar sem þeir þekkja sig, frekar en á stöðum eins og sérstökum viðtalsherbergjum, séu betri 

kostur heldur en hitt. Ég tel að það hafi ekki komið að sök þó bréfriturum hafi verið í 

sjálfsvald sett hvar þeir voru staddir þegar þeir skrifuðu bréfin. Það er eðlislega ólíkt að taka 

viðtal við þátttakendur í rannsókn og að safna gögnum sem eru sendibréf, þannig að 

kröfurnar um staðsetningu þegar bréfin eru skrifuð vega ekki þungt, að minnsta kosti ekki í 

þessari rannsókn. 

3.4 Bréfaskriftir 

Við upphaf bréfaskrifta fékk viðkomandi bréfaskriftapar bréf frá mér sem í voru ítarlegar 

upplýsingar um verkefnið en einnig viðfangsefni fyrstu bréfanna, sjá viðauka I og II. Þau 

byrjuðu á sama tíma að skrifast á um fegurð en ég bað þau um að svara spurningunni: „Hvað 

er fegurð í þínum huga?“ Bréfaskriftaumferðirnar voru fjórar og skrifaðist Anna á við einn 

bréfritara í einu en hver umferð stóð yfir í tvær til þrjár vikur. Á þeim tíma skrifuðust 

bréfritarar á tvisvar sinnum í viðbót og við lok bréfaskriftanna skrifuðu þeir stutta 



 

 19 

hugleiðingu um hvorn annan. Í þeim komu meðal annars fram vangaveltur um aldur, kyn og 

búsetu þess sem skrifast var á við. Helsta ástæða þess að ég bað þau um að skrifa hugleiðingu 

var sú að mig langaði að skoða hvort sjáandi bréfritarar gætu lesið að pennavinur þeirra væri 

blindur. Anna hafði ákveðið forskot á hina bréfritarana því hún endurtók bréfaskriftirnar 

fjórum sinnum. Fyrsta bréfið sem hún sendi við upphaf bréfaskrifta var þó aldrei sama bréfið. 

Öll bréfin voru send til mín og ég sendi þau svo til viðkomandi bréfritara án þess nöfn þeirra 

kæmu fram. Það virtist ekki skipta miklu máli þótt ég fengi öll bréfin en bréfritarar ávörpuðu 

hvorn annan sem A eða B eða sem pennavin, þannig að persóna mín var aldrei með í 

bréfaskrifunum þó svo að ég væri sú sem tæki á móti bréfum og sendi bréfin á réttu staðina. 

Þá vissu bréfritarar allan tímann að textar þeirra yrðu notaðir í rannsóknina og greindir. 

Áður en formleg bréfaskipti hófust var gerð prufa af bréfaskriftum sem tók heldur 

lengri tíma en hinar þrjár og í upphafi stóð ekki til að hafa hana með í rannsókninni. Þessi 

tilraun tókst hins vegar vel og litlu var breytt eftir hana, þannig að hún varð hluti af 

rannsókninni. Bréfritarar í þeirri umferð lögðu til að bréfin gætu verið lengri en ein A4 

blaðsíða sem var hámarkslengd í prufuumferðinni. Þeirri reglu var breytt og eftir það gátu 

bréfritarar skrifað að hámarki fjórar A4 blaðsíður í hverju bréfi. Í bréfinu sem bréfritarar 

fengu við upphaf bréfaskrifta er tekið fram að skrifa megi frjálsa frásögn, ljóð eða örsögu. 

Enginn bréfritaranna valdi annað en að skrifa frjálsa frásögn og allir völdu á einhverjum 

tímapunkti að láta fylgja með bréfunum myndir, ljóð, texta eftir aðra eða Youtube-slóða með 

tónlist. Það gerðu þeir til þess að geta lýst einhverju betur sem sagt hafði verið frá í bréfunum 

eða til þess að bréfritarar gætu hlustað á tónlist sem hafði verið lýst. 
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4. Greining bréfaskrifta og niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hvað gerist þegar tvær 

manneskjur byrja að skrifast á um fegurð og önnur er blind en hin ekki? Samsetning 

bréfritara í rannsókninni er kunn en með því að einn þeirra er blindur, þá er horft til þess 

hvort fegurð sé aðallega sjónræn en samtalið á milli þeirra fær einnig vægi. Gögnin í þessari 

rannsókn voru fengin með bréfaskriftum þátttakenda og voru textar bréfanna þemagreindir. 

Kenningin er grunduð í gögnum sem eru textarnir og voru þeir lesnir sem pör af bréfum, sem 

ein heild eða voru lesin eingöngu út frá einum bréfritara. Á meðan á lestri stóð sem og að 

loknum lestri fóru að koma fram þemu sem skoðuð voru nánar. Þemun fengust út frá 

þrískiptri kóðun en með opinni kóðun (e. open coding) voru einstaka orð í textum merkt og 

gerðar athugasemdir við orð, orðasambönd, setningar eða málsgreinar með því að skrifa á 

spássíur eða á minnisblöð. Á þessu stigi leitaðist ég eftir því að hafa ekki fyrirfram gefnar 

skoðanir á textanum, líkt og mælt er með þegar þessi aðferð er notuð (Unnur G. Óttarsdóttir, 

2013). Eftir því sem ég las oftar yfir textana merkti ég við það sem mér fannst eiga saman í 

bréfunum með ólíkum litum eða undirstrikunum sem ég flokkaði eftir innihaldi textanna og 

því sem kom endurtekið fram. Við það fóru textarnir að fá ólíkar kóðanir og kallast þessi 

aðferð öxulkóðun (e. axial coding). Unnur G. Óttarsdóttir (2013) talar um að með öxulkóðun 

séu upplýsingar sem myndast við opnu kóðunina skipulagðar, flokkar sameinaðir og flokkar 

og undirflokkar tengdir. Þetta reyndist raunin við greininguna, þótt farið hafi verið fram og 

til baka, enda þarf ekki að setja punktinn aftan við opna kóðun þegar öxulkóðun byrjar 

(2013). Í upphafi rannsóknarinnar lá fyrir að bréfritarar myndu skrifast á um fegurð og 

bréfaskriftirnar þróuðust út frá þeim skrifum jafnt og þétt. Á þriðja stigi kóðunarinnar við 

valkóðun (e. selective coding) fóru afmakaðri þemu að koma fram og þó þau geti komið 

fram á fyrri stigum greiningarinnar, þá komu þau fram að mestu undir lok rannsóknarinnar. 

Valkóðun er samþættingarferli og það kemur í ljós afmarkaðri kóðun á því sem er rannsakað 

(Gibbs 2007; Unnur G. Óttarsdóttir 2013). Á þessu stigi voru aðalviðfangsefni bréfanna 

komin í ljós og greind. Meginþemu voru fengin út frá því hvað bréfritarar skrifuðu um fegurð 

sem fléttast inn í öll þemun. Fjögur meginþemu voru fengin úr greiningunni og eru þau 

eftirfarandi: 

• Fegurðin – fegurðin pöruð 

• Sjónræn fegurð 

• Hversdagsleg fegurð og ægifegurð í athöfn 

• Fegurðin og frelsið 
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Til þess að varpa betra ljósi á rannsóknina verða framangreind þemu rædd hvert og eitt, þó 

mörg þeirra tengist. Fyrst verður fjallað um það hvernig bréfritarar skrifuðu um fegurð, hvað 

þeir drógu fram til þess að ræða hana og útskýra, en oft var það gert með því að para fegurð 

með öðru fyrirbæri. Þá verður fjallað um það hvernig fegurðin birtist sjónrænt fyrir 

bréfriturum, hvort sem þeir eru sjáandi eða ekki og hvaða orð þeir völdu til að lýsa henni. 

Eftir það verður fjallað um hversdagslega fegurð og ægifegurð í athöfn út frá því sem 

bréfritarar höfðu reynt á eigin skinni. Sumir lýstu þó fyrirbærinu án þess að taka það fram 

hvort um væri að ræða eigin reynslu eða ekki. Skrif heimspekinga verða tengd í umfjöllunina 

út frá skrifum um fegurð og skynjun, þar sem það á við. Bréfaskriftirnar veittu bréfriturum 

ákveðið frelsi til tjáningar sem fjallað verður um, en sumir deildu leyndarmálum en trúnaður 

jókst og dýpkaði. Að lokum verður fjallað um hugleiðingar sem bréfritarar skrifuðu um 

hvorn annan að loknum bréfaskriftum. Þær voru ekki þemagreindar og bréfritarar fengu þær 

ekki í sínar hendur, heldur voru þær einungis sendar til mín. 

Nöfnum bréfritara hefur verið breytt og heita þeir í þessari rannsókn Anna, Jóna, 

Sigrún, Ólafur og Páll. Anna var í samstarfi við mig eins og komið hefur fram og gegndi hún 

lykilhlutverki í rannsókninni, þar sem hún skrifaðist á við alla aðra bréfritara. Vísbendingum 

sem geta gefið til kynna hverjir bréfritararnir eru hefur verið eytt og birtir verða textar úr 

bréfunum þeirra sem styðja við þau meginþemu sem eru til umfjöllunar. 

4.1 Fegurðin – fegurðin pöruð 

Flestir bréfritarar tóku fram að það væri erfitt að skilgreina fegurð eða lýsa því hvað hún 

væri nákvæmlega. Hvað hverjum og einum fannst vera fagurt fór eftir smekk og aðstæðum, 

því ekki er eitt svar til við því hvað er fegurð eða eins og Ólafur komst að orði: 

Eftir nokkrar vangaveltur vil ég nú fyrst svara því til að það gilda engin 
almenn lögmál um fegurð. Hún er einstaklingsbundin, sbr. máltækið: 
Fegurðin býr í auga þess sem horfir. Það sem einum finnst fallegt finnst 
öðrum ljótt o.s.frv. Og einmitt þess vegna getur svar mitt ekki orðið annað 
en persónulegt, grundvallað á því hvernig ég sem manneskja er samansett 
(eða forrituð öllu heldur), þ.e.a.s. byggir á minni sögu, mínum 
persónuleika og hæfileikum, sem allt á sér rót í skilyrðingum umhverfis 
og uppeldis.  

Almennt séð notar fólk hugtakið fegurð, hvort sem það er í daglegu tali eða í hugsun og 

okkur er tamt að nota það og yfirleitt flækist það ekki fyrir okkur hvað um sé að ræða. Við 

eigum ekki erfitt með að segja við aðra ef við sjáum eitthvað fallegt eða ef eitthvað hreyfir 

við okkur: „Sjáðu hvað þetta er fallegt!“ Hinn aðilinn annaðhvort tekur undir eða hefur aðra 
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skoðun. Sjaldnast á sér stað flóknari greining um fegurðina svona dags daglega. Þegar við 

þurfum að fara að skilgreina fegurð fyrir öðrum, eins og í þessari rannsókn eða fyrir okkur 

sjálfum, geta málin flækst. Guðbjörg R. Jóhannesdóttir (2016) velti því upp að það gæti verið 

vegna þess að reynslan af fegurð sé ein af mikilvægustu stoðum mannlegs lífs og ef svo er, 

þá er ekkert skrítið að það flækist fyrir fólki að skilgreina hana. Að svara því hvað fegurð sé, 

er ef til vill ein af stóru spurningunum, líkt og að reyna að svara því hvort guð sé til. Bæði 

fyrirbærin eru mikilvægir máttarstólpar í lífi margra og flestum finnst erfitt að útskýra þau. 

Að hugsa um fegurð, setja hana í samhengi og skilgreina, eru ef til vill þættir sem ætti að 

þjálfa eða gera oftar, en eins og komið hefur fram hafa bréfritarar ekki fyrr sest niður og 

skrifað um fegurð. 

 Líkt og aðrir bréfritarar hafði Sigrún ekki eitthvert eitt svar við því hvað fegurð væri 

en hún komst svo að orði: 

Á dögunum var ég að lesa Fást eftir Goethe þar sem stóð eitthvað í þeim 
dúr að helvíti væri bara hugarástand og ég held að það eigi ágætlega við 
fegurðina líka. Það hvort að einhver hlutur sé fallegur veltur voðalega lítið 
á sjálfum hlutnum heldur frekar hvernig við horfum á hann og kjósum að 
hugsa um hann og kannski er það einhvernvegin framandleiki sem gerir 
hluti fallega. 

Henni var umhugað um að fegurðinni væri gefið pláss í lífi fólks, en eftir annasama vinnutörn 

sagði hún: „Stundum er það einhvern veginn þannig að við (eða að minnsta kosti ég) læt 

fegurðina mæta afgangi og virðist hreinlega ekki hafa tíma fyrir hana. Það þykir mér sérlega 

hættuleg tilhugsun.“ Í þessum orðum felst að fegurðin er eitthvað sem þarf að sinna og huga 

að. Fegurðin á að vera hluti af lífinu, hvort sem það er mikið að gera eða ekki. 

Á einhverjum tímapunkti skrifuðu allir bréfritarar um fegurðina á þann hátt að para 

hana með fyrirbæri sem þeim fannst að skilgreindi fegurð í þeirra huga. Sú leið gaf þeim 

tækifæri til að tengja reynslu af öðru við fegurð, þannig að það var auðveldara að skilgreina 

fyrirbærið. Í bréfum Önnu og Jónu var fegurðin rædd út frá hamingju en Anna taldi hamingju 

vera forsendu þess að viðkomandi gæti upplifað fegurð: 

Forsenda þess að menn sjái fegurðina er sálarástandið, eigin hamingja, 
sem byggir á þakklæti fyrir það sem er, og ef það er til staðar skapar það 
hamingju sem aftur verður til þess að menn útdeila sinni innri fegurð og 
sjá fegurð í umhverfi sínu. Svona held ég að þetta sé, en svo má heldur 
ekki gleyma voninni, framtakseminni og sköpuninni. Þeir albestu skapa 
fegurð í kringum sig þar sem þeir sjá að hana vantar. 
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Jóna skrifaði hins vegar: „Fegurð er samofin hamingju og lífsgæðum í mínum huga.“ Hún 

taldi því að hamingja væri ekki forsenda þess að hægt væri að sjá fegurðina. Hún svaraði 

bréfi Önnu með eftirfarandi hætti: 

ég er þó ósammála því að hamingja í sálinni sé forsenda þess að sjá og 
upplifa fegurðina. Ég held að hvort um sig geti komið á undan hinu en 
mest er um vert fyrir mannkynið að koma auga á það hvernig fegurð 
samfélaga verður til fyrir hið jákvæða sem felst ekki síst í góðvild, 
bjartsýni og opnum huga. 

Samtalið í bréfum Önnu og Jónu var virkt og þær skiptust á skoðunum og ræddu það sem 

þeim fannst áhugavert. Anna var sammála Jónu um að hamingja og fegurð væru samofin og 

það væri örugglega rétt að hamingjan gæti orðið til og dafnað þar sem fegurðina væri að 

finna. Með þessum hætti var samtalið virkt og Anna tilbúin til að endurskoða afstöðu sína til 

sambands fegurðar og hamingju eftir að hafa lesið skrif Jónu um hennar afstöðu til málsins. 

 Anna skrifaði einnig um það að þeir sem væru sáttir og liði vel, sæju örugglega meiri 

fegurð í kring um sig en þeir sem væru uppteknir af eigin vanlíðan. Páll tók dæmi af því 

þegar hann eitt sinn gekk um Klambratún og á vegi hans voru um tuttugu ruslapokar í 

runnum sem höfðu fokið í einhverri lægðinni. Hann sá einhverja fegurð við þessa sýn sem 

hann áttaði sig ekki á hvaðan kom, en tengir það við sáttina eins og Anna talaði um: „Þeir 

sem eru sáttir og líður vel sjá meiri fegurð.“ Fegurðina á Klambratúni tengdi hann við 

hversdagsleg augnablik og hann velti því fyrir sér að til þess að hafa auga fyrir þeim 

augnablikum, þyrfti hann ef til vill að vera sáttur. Út frá þessum vangaveltum tengdi Páll 

fegurðina við einlægni og sagði: 

Held að fegurð sé ekki flókin, hún ætti að koma til þín áreynslulaust og 
þægilega. Það gæti verið að ef maður leitar af henni of mikið er hætta á 
því að einlægnin hverfi. Með einlægni fylgir alltaf óútskýranleg fegurð. 

Anna skrifaði einnig um að hún hafi „alltaf litið á hugtökin fegurð og kærleika sem nokkurs 

konar tvíbura, samvaxna“. Þannig paraði hún fegurð við hamingju en einnig kærleika eftir 

því sem leið á bréfaskriftirnar. 

Ólafur deildi því með Önnu „að það gildi engin almenn lögmál um fegurð. Hún er 

einstaklingsbundin.“ Honum fannst fyrirbærin fegurð og sannleikur vera samofin, því að 

sannleikurinn snerti við honum og það fannst honum fagurt jafnvel þó sannleikurinn væri 

ekki endilega fallegur. Með sannleikanum átti Ólafur við mannlega tjáningu og mannleg 

samskipti en Anna var þessu ekki sammála og svaraði honum á eftirfarandi hátt: 
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Ég hef, af einhverju ástæðum, ekki tengt sannleika og fegurð mikið saman. 
Auðvitað lít ég á sannleikann sem dyggð sem mér finnst að allir ættu að 
temja sér, en hef ekki náð að sjá fegurðina í „ljóta“ sannleikanum, hef ekki 
tengt þar á milli af því mér hefur sennilega fundist svo sjálfsagt að menn 
temdu sér hann. 

Hún skrifaði um ljóta sannleikann og velti því líka fyrir sér að sannleikurinn gæti verið margs 

konar. Eftir því sem leið á skrif Önnu og Ólafs, fór hún að treysta honum fyrir erfiðleikum 

sem hún hafði gengið í gegnum af völdum annarrar manneskju. Þar kom fram að Anna tengdi 

ekki sannleikann við fegurð. Fjallað verður um þessi skrif aftur í kafla 4.4, sem tekur á 

frelsinu sem skrifin um fegurð veittu bréfriturum. 

 Anna velti því fyrir sér hvort hægt væri að para fegurð við þakklæti og spurði sig 

hvort þetta væru ekki nátengdar tilfinningar. Hún skrifaði: „Ef mér þykir eitthvað fagurt, þá 

finn ég til þakklætis fyrir að fá að njóta þess.“ Hún tók samt fram að hún gæti líka fundið til 

þakklætis fyrir margt, þó henni fyndist það ekki endilega fagurt. Oftar en ekki tengdu 

bréfritarar fegurð við tilfinningu, til þess að undirstrika það sem átt var við. 

 Út frá fegurð nefndu bréfritarar ýmislegt sem hægt er að setja undir hatt fegurðar og 

oftast voru þeir sammála um hvað ætti heima á þeim stað. Á þeim lista voru til dæmis: 

Náttúran, myndlist, bókmenntir, tónlist og ýmsar dýrategundir en þegar þær voru nefndar 

var það vegna tengsla sem bréfritarar höfðu átt við dýrin. Jóna lýsti því þegar hún sat sinn 

eigin hest með eftirfarandi hætti: 

Mér finnst hestar svo falleg blanda af styrk, þokka og fegurð í hreyfingum 
og það er fátt betra en sitja góðan hest með makkann í fangið og finna 
öruggar og mjúkar hreyfingar dýrsins undir sér í góðum reiðtúr í fallegri 
náttúru Íslands. Best þykir mér þegar ég hef verið á hestaferðalagi í nokkra 
daga og orðin eitt með hestinum og landinu því þá er tíminn hættur að vera 
til! 

Hún var ekki eingöngu að lýsa fegurð hestsins, heldur er einnig um að ræða blöndu af 

tengslum við hestinn og reynslunni af því að sitja hann á ferðalagi. Skynfærin eru fönguð, 

líkt og Guðbjörg R. Jóhannesdóttir (2016) talar um í kafla 2.1, þegar skilin á milli þess sem 

skynjar og þess sem er skynjað hverfa. Eða eins og Jóna skrifaði: „ég er orðin eitt með 

hestinum og landinu því þá er tíminn hættur að vera til!“ Dýr sem voru í sterkum tengslum 

við bréfritara féllu undir fegurðarskilgreininguna hjá þeim sem skrifuðu um dýr, en kisur og 

fleiri dýr voru ofarlega á þeim lista hjá Önnu. Hún hafði átt kisur í fjölda ára og hún skrifaði 

um það að hún stryki kettinum sínum daglega: „hún sé mjúk og að grafa hendurnar og jafnvel 
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andlitið í feld dýrs sé sönn fegurð og hamingja og auðvitað alveg sérstaklega þegar maður 

þekkir dýrið og er í góðu sambandi við það.“ 

 Bréfritarar skrifuðu um fegurð út frá því sem þeir kölluðu innri fegurð og ytri fegurð. 

Þegar fegurð er pöruð með fyrirbærum sem hafa verið rædd, eins og hamingju og einlægni, 

fellur það undir innri fegurð en ytri fegurð fellur undir það sem er sjáanlegt eða eitthvað sem 

hægt er að snerta. Líkt og dýr eða myndlist, en mörkin eru þó ekki svo skýr í öllum tilfellum. 

4.2 Sjónræn fegurð 

Það virtist ekki vera mikill munur á því hvernig sjáandi bréfritarar og Anna, sem er blind, 

lýstu sjónrænni fegurð. Með sjónrænni fegurð er átt við fegurð sem er lýst út frá því sem 

sést, en einnig út frá því hvernig bréfritarar skrifuðu um það að sjá fegurð. Anna skrifaði 

eftirfarandi um það sem vakti með henni fegurðarkennd: „Kyrrð, gróður, fuglasöngur, 

sólarupprás eða sólarlag, en fyrst og fremst kyrrð, rennandi vatn eða ekki, bara sú hugmynd 

um að heimurinn standi kyrr hér og nú, mín núvitund því auðvitað veit ég að minn heimur 

er aðeins örlítið nálarauga.“ Anna skrifaði á þann hátt að hún sæi sólarupprásina og 

sólarlagið, þó hún notaði ekki augun til þess. Hún skynjaði birtuna sem kom við sólarupprás 

með öðrum skynfærum og henni þótti ekki ástæða til að orða þá skynjun með öðrum hætti. 

Þeir sem eru sjáandi myndu ef til vill gefa sér að blindir sjái ekki sólarupprás eða sólarlag, 

en það var ekki tilefni til þess að efast um orð Önnu þegar hún lýsti því hvað vekti með henni 

fegurðarkennd. Hún skrifaði gjarnan á þann hátt að hún sæi það sem talað væri um, eins og 

þegar hún skrifaði: „Vel útlítandi manneskja hreyfir ekki við mér, en mannvera sem tjáir 

mannbætandi viðhorf, er jákvæð eða hefur þann eiginleika að hlusta af áhuga og sýna 

skilning vekur með mér þá hugmynd að hún búi yfir innri fegurð og þroska.“ 

Heimspekingurinn Workman (2016) segir að það sé hugurinn sem raunverulega sjái 

en ekki augað. Lengst af hefur sjónin trónað efst á skala skynfæranna en Workman heldur 

öðru fram. Honum finnst áhersla á hið sjónræna draga úr hans eigin skynjun og hans 

fyrirbærafræðilega raunveruleika. Með hinu sjónræna fylgi sú trú að það sé eingöngu hægt 

að komast að fyrirbærafræðilegum sannleika með því að hafa sjón. Workman telur að sá sem 

fæddur er blindur geti ekki saknað þess að hafa séð, því hann hafi ekki reynslu af því. Út frá 

fyrirbærafræði þurfi að viðukenna að lífið sem er lýst hér að framan sé í fullkomnum heimi 

og það sé ekki hægt að leggja gildishlaðinn dóm á þann sem er fæddur án sjónar með 

ákveðnar fyrirfram gefnar skoðanir. 

Anna skrifaði að það væri óumdeilt að sjónin væri öflugasta skilningarvitið. Hún 

vísaði í rannsókn sem Blindrafélagið gerði sem vitnar um það að menn teldu sjónina 
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ómissandi. Síðar skrifaði hún: „Ég held samt, þó auðvitað sé sjónin öflugasta skynfærið, að 

önnur skilningarvit séu stórlega vanmetin . . . ég tel mig skynja fegurð með öllum 

skilningarvitunum, alla vega hvað varðar ilm og snertingu.“ Workman (2016) leggur áherslu 

á að sú umræða þar sem hið sjónræna fær mikið vægi sé litin gagnrýnum augum. Hann bendir 

á að það sé ekki hægt að halda því fram að eitt virki fyrir alla og að blindir séu einstakir og 

þeirra reynsla af því að sjá ekki eða að hafa skerta sjón sé ólík hjá hverjum og einum þeirra. 

Hann dregur sínar ályktanir út frá sjálfum sér og tekur fram að augljósasti þátturinn sem 

hann deili með blindum sé sá að hann er meðvitaður og lifandi. Flest annað í fari blindra sé 

ólíkt þeirra á milli. Workman og Anna eru bæði blind og deila þeirri reynslu, þó hún sé ólík 

á milli þeirra, samkvæmt Workman. Líf þeirra sem eru blindir einstaklingar getur verið ólíkt 

og það er ekki þeirra sem sjá að halda öðru fram. 

Bréfaskriftirnar vöktu upp minningar frá því að Páll var barn í leikskóla og söng um 

litina, en litir og ýmsar litasamsetningar finnst honum vera fallegar. Hann sendi Önnu 

textann úr fyrsta erindi í vísunni „Litirnir“, eftir Gunnar N. Jensen og Örn Snorrason, sem er 

um græna litinn en titill ritgerðarinnar er fenginn úr því erindi. Í því samhengi talaði hann 

um litlu augnablikin frá því í æsku. Hann sagði að þau birtust honum áreynslulaust og væru 

dásamleg fegurð eins og minningin hér að ofan. Páll sagði einnig frá minningu frá því á 

unglingsárum sem eru eftirfarandi: 

stundum á unglingsárunum þegar ég hjólaði niður í bæ kom ég við í 
Landsbankanum á Laugavegi 77 til að virða fyrir mér verkið Orka eftir 
Karl Kvaran. Litir og form sem fléttuðust saman svo úr varð að mér fannst 
fallegasta málverk sem ég hafði séð. 

Páll tengdi minninguna frá leikskólaárunum við unglingsárin með þeim hætti að í 

málverkinu hafi ekki verið neitt grænt pils eins og kemur fyrir í textanum um litina heldur 

aðeins litir, óræðni, einhver taktur og myndbygging. Þátttakan í þessari rannsókn kom 

hugsunum úr æsku af stað sem settar voru í nýtt samhengi út frá fegurð. 

 Anna hafði ekki fyrr tengt föt við fegurð fyrr en Páll lýsti því hvernig föt fara úr tísku 

eða eins og hann orðaði það: „Föt sem ég á uppí skáp sem voru eitt sinn svo falleg og nett 

eru nú orðin gömul og hallærisleg.“ Anna skrifaði hugleiðingar um það hvernig margir 

horfðu á sjálfa sig og gætu verið dómharðir gagnvart eigin útliti. Sjálf sagðist hún ekki spá 

mikið í útlit annarra, en væri í hópi þeirra sem gagnrýna sig sjálfa endalaust. Hún skrifaði: 

„Ég lít aldrei nógu vel út, og er alltaf viss um að aðrir sjái gallana sem ég sé.“ Anna sendi 

Páli ljósmynd af kjól sem hún hafði mikið fyrir því að eignast og hún hélt enn mikið upp á 

hann, þó svo að hann passaði henni ekki lengur. Kjóllinn fékk enn pláss í skápnum „og 



 

 27 

geymir minninguna um glæsilegu mig þegar ég gat notað hann.“ Til að lýsa betur sögunni 

um kaupin á kjólnum og ástæðu þess að hann var keyptur, fylgdi mynd af honum í einu bréfa 

Önnu til Páls. 

 Ólafur sendi Önnu ljósmynd af móður, föður og nýfæddu barni út frá samtali um 

manneskjuna og fegurð hennar. Hann sagði að ljósmyndin segi meira en mörg orð: „þetta er 

mynd af nýju lífi, fjölskyldu, mynd af órofa heild, mynd sem tjáir kærleika.“ Ólafur lýsti 

ítarlega myndefninu á ljósmyndinni, þannig að Anna gat skrifað um myndina í næsta bréfi 

út frá myndlýsingu hans. Hún sá aldrei ljósmyndina sem hafði mikið vægi út frá því sem rætt 

var í bréfaskriftunum. Þessi myndasending bætti miklu við fyrir Önnu og þótt hér væri ekki 

síður verið að lýsa innri fegurð um kærleika og tengsl þá undirstrikaði ljósmyndin það sem 

átt var við. Anna sá í myndinni fjölskyldu sem eina heild og sagði:  

Ljósmyndin í bréfi þínu er falleg . . . mynd sem vekur þá tilfinningu að 
þarna séu allir meðvitaðir um tengslin og leggi sitt af mörkum til að skapa 
þau. Þarna er flæði þeirra tilfinningar og ásetnings að hér séu allir fyrir 
einn og einn fyrir alla, fullkomin samheldni á hverju sem gengur. Og það 
er fegurðin sjálf, kærleikur og fórnfýsi í garð annarra. 

Á árunum 1997–1999 skrifuðust listamennirnir John Berger og John Christie (2000) á og 

voru viðfangsefni skrifanna litir. Þeir nafnar voru vinir og þá langaði til þess að vinna 

verkefni saman en skorti hugmyndir. Sá fyrrnefndi stakk upp á því að sá síðarnefndi myndi 

senda honum mynd af lit. Bréfaskriftir þeirra hófust þannig að Christie sendi Berger litinn 

kadmíum rauðan á blaði og í kjölfarið skrifuðust þeir á út frá litum. Litir eru í hugum flestra 

sjónrænir, en Berger og Christie pöruðu liti, til að mynda með tilfinningum, formum og mat, 

eða veltu fyrir sér í hvaða bláa lit geimfarinn Yuri Gagarin hefði séð jörðina úr geimnum 

þegar hann ferðaðist um geiminn. Þeir sendu hvor öðrum ljósmyndir eða tónlist sem fylgdi 

textum þeirra, rétt eins og bréfritarar gerðu í þessari rannsókn. Eitt sinn sendi Christie, Berger 

tónlist með heitinu Patch of light en, áður hafði hann sent Berger bréf þar sem hann fjallaði 

um það hvernig birtan og litbrigðin af götuljósum, sólarljósi og tunglsljósi tækju á sig ólík 

form og litbrigði og féllu sem ljósflekkir á flöt (Berger og Christie, 2000). Bók með bréfum 

þeirra var gefin út og er hún litrík og sjónræn. 

Þó textar í bréfum Berger og Christie hafi verið greinargóðir, þá bættu ljósmyndir, 

tónlist eða ljóð miklu við bréfin, rétt eins átti sér stað í bréfum bréfritara í þessari rannsókn. 

Berger og Christie pöruðu liti með öðrum fyrirbærum sem tengdust reynslu, líkt og 

bréfritarar þessarar rannsóknar gerðu, en út frá huglægara fyrirbæri, fegurðinni. Þessi viðbót 

við bréfin var einhvers konar framlenging á því sem skrifað var um, en einnig skapaðist 
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tækifæri til þess að setja viðfangsefnið í nýtt samhengi á nýjum vettvangi, sem bréfaskriftir 

einar og sér gáfu ekki færi á, hvort sem bréfritarar voru sjáandi eða ekki. 

4.3 Hversdagsleg fegurð og ægifegurð í athöfn 

Bréfritarar lýstu fegurð út frá þeim athöfnum sem þeir höfðu raunverulega upplifað eða lýstu 

fegurð með dæmum þar sem það var ekki ljóst hvort þeir hefðu upplifað athöfnina á eigin 

skinni. Þessi dæmi voru tekin til þess að undirstrika það sem átt var við og gerði frásögn 

þeirra trúverðugri fyrir aðra bréfritara. 

 Jóna fékk listrænt uppeldi. Foreldrar hennar kenndu henni að meta bókmenntir, þeir 

fóru með hana á viðburði og faðirinn miðlaði til hennar því sem hann kunni í myndlist og 

tónlist. Þegar hún var lítil upplifði hún eftirfarandi: 

Ég man nákvæmlega eftir því þegar ég fylltist upphafinni lotningu yfir 
fegurð náttúrunnar í fyrsta sinn. Ég var átta ára og horfði á Hraunfossa í 
Borgarfirði um hásumar í sólskini. Tilfinningin var líkamleg og andleg í 
senn: ég lyftist upp innra með mér. Löngu, löngu síðar las ég um kenningar 
heimspekinga um hið háleita og fagra, „the sublime“, og ég vissi að ég 
hafði upplifað það þarna og oft síðar. 

Áður hafði Jóna tekið fram að náttúran og listin væru samofin og féllu undir 

fegurðarhugtakið, en þarna lýsti hún upplifun sinni af ægifegurð eða hinni háleitu fegurð. 

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir (2010) segir eftirfarandi um háleita fegurð út frá hugmyndum 

Kant: 

Hinn hefðbundni skilningur sem á rætur sínar í Kantískri fagurfræði gerir 
ráð fyrir að munurinn á upplifun af fegurð og háleitri upplifun liggi einkum 
í því að fegurð á að vera hagsmunalaus og laus við tilfinningar en hið 
háleita er tilfinning. (bls. 80) 

Jóna skrifaði um tilfinninguna, sem var líkamleg og andleg í senn, sem kom yfir hana á 

augnablikinu þegar hún horfði á náttúruna sem blasti við henni. Guðbjörg R. Jóhannesdóttir 

og Sigríður Þorgeirsdóttir (2011) segja: „Fegurðarreynsla er enn fremur eitthvað sem við 

leitumst við að upplifa aftur og aftur þannig að við förum ósjálfrátt að leita að fegurð í öllu 

og öllum“ (bls. 98). Jóna hafði upplifað þessa tilfinningu oft síðan hún var átta ára og hún 

vissi hvað væri á ferðinni þegar hún gerði vart við sig. Hún velti því fyrir sér að ástæðan 

fyrir því að hún upplifði ægifegurð væri að hún fékk listrænt uppeldi og hafði ætíð viljað 

skapa. Það er erfitt að fullyrða um það en Anna tók fram að hún hefði ekki alist upp hjá 

listrænni fjölskyldu. Í hennar uppeldi var lítið lesið eða hlustað á tónlist og það var sjaldan 
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farið í leikhús. Þrátt fyrir það lýsti hún því þegar hún upplifði stund sem var ekki svo ólík 

þeirri sem Jóna lýsti, fegurð sem tilfinning: 

Það var sumarnótt, gott ef ekki sjálf Jónsmessunóttin, ég var úti á 
grasflötinni, alger kyrrð, hlýtt, hvorki dimmt né bjart heldur þetta húm sem 
einkennir björtustu sumarnæturnar, dögg á grasi, gróðurilmur í lofti og 
bara ég þarna. Þá helltist þessi tilfinning yfir mig, hamingjan, þakklætið 
fyrir að fá að vera þarna í þessari dásemd. Ég var unglingur, 16 eða 17 ára 
og ég man ekki eftir að tilfinning lík þessari hafi síðan gagntekið mig. Oft 
hef ég upplifað hrifningu, sérstaklega þegar ég les góða bók eða heyri 
fallega tónlist, en ekkert í líkingu við þessa tilfinningu sem þá varði allt of 
stutt, örugglega ekki lengur en hálf mínúta. 

Það sem Anna og Jóna lýstu er þetta augnablik þegar skilin á milli þess sem skynjar og þess 

sem er skynjað hverfa – þær upplifðu ægifegurð. Ólafur lýsti sambærilegri reynslu út frá 

hinu agnarsmáa gagnvart hinu ógnarstóra, alheiminum í heild sinni, eins langt og 

ímyndunaraflið nær og tók dæmi sem fangar þetta augnablik: 

Að liggja í eyðimörk með hendur undir höfði og horfa upp í stjörnubjartan 
himinn . . . tilfinning fyrir óendanleika, fyrir almætti, fyrir einhverju sem 
er langt handan við getu manns og hugsun. Eitthvað sem maðurinn hefur 
ekki nokkra einustu stjórn á. 

Framangreindar lýsingar á upplifun af ægifegurð eru með öðrum hætti en lýsing á fallegu 

málverki eða hlut sem þykir fagur, án hagsmunatengsla samkvæmt Kant, eins og Guðbjörg 

R. Jóhannesdóttir (2010) segir hér fyrr. Það fylgir þeim eitthvað meira, eins og eitthvað 

annað taki yfir. Út frá fræðum Bonnie Mann og Galen A. Johnson segir Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir (2010): 

Hin háleita reynsla „kastar“ manni í tengsl við hinn (e. the other), hvort 
sem það er annað fólk eða náttúran, umhverfið, jörðin. Í stað þess að hin 
háleita reynsla slíti vitundina frá viðfanginu og staðsetji hana fyrir ofan 
það (eins og hin hefðbundni karllægi skilningur gerir ráð fyrir), leggja 
bæði Johnson og Mann áherslu á að bæði upplifanir af hinu háleita og 
fegurð séu upplifanir sem gera okkur kleift að sjá okkur sjálf sem verur í 
tengslum við aðra og heiminn. (bls. 74) 

Þetta sjónarhorn dregur aðeins úr heilagleika ægifegurðar, án þess þó að minnka hana. En 

hvort sem um ægifegurð eða fegurð er að ræða, þá snýst upplifunin af hvoru tveggja um 

tengsl. Hin háleita fegurð virðist birtast þegar viðkomandi á síst von á og mætir til leiks með 

áhrifamiklum hætti, þannig að kraftmikil virkni hinnar háleitu fegurðar lifir áfram í huga 

þess sem upplifir. Þó maðurinn hafi ekki nokkra einustu stjórn á atburðarrásinni, þá valda 
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þessar upplifanir því að við erum í tengslum við aðra í heiminum. Með öðrum orðum, 

maðurinn er í tengslum við aðra með því að þekkja fegurðina. 

 Þegar Pauliina Rautio (2010) rannsakaði hið hversdagslega líf í Lapplandi með því 

að skoða hversdagslega fegurð var hún að horfa til annarra viðmiða en þeirra sem felast í 

hinni háleitu fegurð. Fegurðin fléttast inn í hversdagslífið án þess endilega að vera einhver 

ákveðinn hlutur. Hún er eitthvað sem við tökum þátt í og hún er ekki þannig að við, hnjótum 

um hana eins fyrr kom fram. Rautio talar um að það sé eins og fegurðin tengist 

hversdagslegum atvikum eins og að keyra, ganga eða gera við. Fegurðin er í tengslum við 

atvik sem eiga sér stað án mikillar fyrirhafnar. Skrif Önnu lýstu þessu ágætlega þegar hún 

talaði um blómin sín sem gáfu henni mikið og hún elskaði þau. Henni fannst þau fögur og 

nærandi fyrir andann og sagði: „Í hvert sinn sem ég á leið um stofuna strýk ég yfir eitt þeirra 

eða fleiri, og auðvitað aðallega þau sem eru næst gangveginum. Það er mjög gefandi og gefur 

mér tilfinningu fyrir fegurð lífsins.“ 

Sigrún talaði um sínar uppáhaldsárstíðir sem henni þóttu fallegastar. Önnur þeirra 

var þegar sumarið er að líða undir lok og einhver tregatilfinning liggur yfir. Helsta ástæða 

þess að þessi árstími var í uppáhaldi hjá henni var sú að systir hennar útbjó lagalista með 

ólíkum lögum sem öll bjuggu yfir tregatilfinningu síðsumarsins, eins og hún orðaði það. 

Sigrún sagði: „Þennan playlista hef ég síðan dregið upp í ágúst og í gegnum hann notið 

umhverfisins. Það er nefnilega það sem er svo gott við listina, hún gerir manni ekki bara 

kleift að upplifa fegurðarskin annarra heldur líka að einhverju leyti erfa það.“ Þarna átti 

Sigrún við systur sína með sama erfðaefni, sem útbjó lagalistann þannig að tónlistin hennar 

og árstíðin fléttuðust saman í fyrirbæri sem Sigrún skilgreindi sem fegurð. Fegurð sem hún 

vissi af og gat sótt í þegar svo bar undir. 

Páll skrifaði um það að Esjan hefði alltaf verið hans uppáhaldsfjall og sagði frá því 

þegar hann eitt sinn sat í strætó og inn kom gömul kona sem settist við hliðina á honum.  

Nánast áður en hún settist niður við hliðina á mér fór hún strax að tala um 
hvað henni þætti Esjan vera ljótt fjall. Skarðsheiðin var í miklu uppáhaldi 
og fegurðin var þar í huga hennar. Þessi strætóferð lá um Laugarnesið og 
síðan á Kleppsveginn og Esjan svo falleg en í þessari ferð fór ég að horfa 
á Skarðsheiðina sem eitthvað. Hafði aldrei pælt í henni áður. 

Esjan er eitt af fjöllunum sem eru fyrir framan bréfritarann daglega og veita honum 

tilfinningu fyrir hversdagslegri fegurð, rétt eins og blómin fyrir Önnu. Það að hann sitji í 

strætó, virði fyrir sér fjöllin og heyri annan farþega lýsa því yfir að Skarðsheiðin sé fallegri 

en Esjan sem honum hefur alltaf þótt fallegust, setur fegurðarskyn hans í nýtt samhengi. 
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Athugasemd gömlu konunnar í strætó opnaði fyrir fleiri möguleika hjá Páli til þess að horfa 

á og meta fegurðina. Ferðin í strætó var þó ekki augnablik þar sem ógleymanleg tilfinning 

gerði vart við sig. Þó Páll hafi ekki upplifað ægifegurð í strætó, þá fór hann að horfa á fjöllin 

í kringum höfuðborgina í öðru ljósi. Guðbjörg R. Jóhannesdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir 

(2011) fanga þessa upplifun ágætlega í skrifum sínum: 

Upphafspunktur fegurðarupplifunar er í skynjuninni, viðfang 
fegurðarinnar – hvort sem það er form, litur, áferð, hljóð, hreyfing, orð, 
eða athöfn – dregur skilningarvitin að sér, grípur athyglina. Oft gerist þetta 
alveg óvænt, að fegurð grípur athygli manns og dregur vitundina út úr 
hversdagsamstrinu í augnablik. (bls. 95) 

Skrif Guðbjargar R. Jóhannesdóttir og Sigríðar Þorgeirsdóttur eru hugsuð út frá því að líta 

upp frá hversdagslegum hugsunum og eitthvað óvænt birtist sem fangar augnablikið, rétt 

eins og gerðist eftir spjall Páls við gömlu konuna í strætó um Laugarnesið. 

4.4 Fegurðin og frelsið 

Á sama tíma og bréfritarar byrjuðu að skrifast á við ókunnuga manneskju gerðu þeir 

samkomulag. Þeir treystu mér fyrir verkefninu og samtalið á milli þeirra byggði einnig á 

trausti. Í einni umferð af bréfaskriftum treysti Anna Ólafi fyrir alvarlegu og erfiðu atviki sem 

hún segir þó ekki frá í smáatriðum. Vettvangurinn var nógu traustur til þess að skrifa um 

þetta, enda setti það skoðanir hennar um fegurð í réttara samhengi. Anna gat ekki tekið undir 

skoðun sem varðaði fegurð manneskjunnar, þó sú umræða hafi verið almenn um manninn 

sem veru í heiminum. Anna skrifaði: 

Þetta sambandsleysi sem hér verður ritað, má kannski skilgreina sem 
sannleikann um undarlegt sambandsleysi mitt við manneskjurnar. Ég geri 
mér grein fyrir að þetta sambandsleysi og þessa takmörkuðu sýn sem ég 
hef á fegurð mannsins má örugglega rekja til mjög slæmrar reynslu af 
manneskjum í æsku. Ekki að sú reynsla fylgi mér dag hvern, ekki 
meðvitað, en mér er lífsins ómögulegt að upphefja fegurð mannsins í huga 
mér og ég get ekki búið til mynd sem ég sé ekki. 

Þegar þetta var skrifað þá voru það lokaskrif í þeirri bréfaskriftaumferð, þannig að samtalið 

hélt ekki áfram. Eftir að bréfaskriftunum í þessu tilfell lauk, skrifaði Anna eftirfarandi í 

hugleiðingarnar varðandi rannsóknina:  

Að skrifast á við einhvern sem maður veit ekki hver er, veit ekkert um (í 
upphafi) og veit að maður á ekki eftir að kynnast (alla vega ekki sem 
pennavini), veitir ákveðið frelsi. Maður veit að viðkomandi á ekki eftir að 
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uppgötva hver er að skrifa og það gefur ákveðið frelsi til að láta vaða. 
Nafnleynd getur verið af hinu slæma en hefur líka sínar frelsandi hliðar. 

Rautio (2010) telur að bréfaskriftir sem aðferð hafi margt umfram dagbókarskrif eða það að 

skrifa bréf án þess að hafa viðtakanda. Ósýnileiki er einn af þeim kostum sem felur í sér að 

þátttakendur eru hvorki saman þegar þeir lesa eða skrifa bréfin. Þó þátttakendur í rannsókn 

Rautio hafi ekki hist á meðan á bréfaskriftum stóð, þá hittust þeir þegar hún tók við þá viðtöl 

fyrir og eftir rannsókn, en hún telur vægi ósýnileikans við bréfaskriftir vera umtalsverðan. Í 

þessari rannsókn eru bréfritarar alltaf ókunnugir og þeir munu ekki hittast, sem gefur 

bréfriturum frelsi til að tengja atburði sem átt hafa sér stað við textann sem skrifaður er. 

Nafnleynd gjörbreytti aðstöðunni fyrir Önnu sem ákvað að skrifa um persónulegt mál. Það 

að skrifa án þess að hafa lesanda getur haft minni áhrif en þá er ekki von á svari, því það er 

enginn viðtakandi. Þó Anna hafi ekki átt von á svari, þar sem þetta voru síðustu bréfaskrifin 

í tiltekinni umferð, þá hafði viðtakandinn samt vægi í samskiptunum. Það var ekki verið að 

skrifa frásögn án lesanda, líkt og ef um dagbókarfærslu hefði verið að ræða. Fræðakonan 

Jennifer Harris (2002) gerði eigindlega rannsókn með því að safna gögnum með 

bréfaskriftum. Rannsóknin var um konur og sjálfsskaða og skrifaðist hún á við sex 

þátttakendur sem hún hitti aldrei og þátttakendurnir hittust aldrei. Harris taldi sig fá betri 

gögn í rannsóknina með því að skrifast á við þátttakendur, frekar en að taka viðtöl við þá og 

það reyndist rétt í því tilfelli. Aðstæður í viðtölum geta virkað hamlandi fyrir þátttakendur 

og í rannsókn líkt og Harris gerði, hentaði það vel að hvorki hún né þátttakendur hittust 

augliti til auglitis. 

 Bréfaskriftirnar í rannsókn minni veittu fleiri bréfriturum frelsi til þess að deila 

leyndarmálum. Sigrún skrifaði um atburð sem átti sér stað þegar hún var eitt sinn á leiðinni 

í kennslustund: 

Það var vor, sólin skein og skaflarnir sem voru eftir frá vetrinum voru 
óðum að hlána, það var næstum því peysuveður. Ég gekk mjög rösklega 
því ég var að verða of sein þegar ég allt í einu heyrði rosalegan hávaða 
fyrir ofan mig og leit upp. Úr aspartré flugu nokkur hundruð fuglar og 
sveimuðu yfir mér. Ég stóð kyrr í nokkrar mínútur og fylgdist agndofa með 
dökkri þyrpingunni svífandi um heiðskíran himininn og tók á þeirri stundu 
meðvitaða ákvörðun um að þetta augnablik væri það fegursta sem ég hafði 
nokkurn tímann upplifað. Mér fannst algjört lykilatriði að ég myndi ekki 
segja neinum frá þessu því þeirra áhugaleysi á því að ég hefði séð nokkra 
fugla myndi skemma augnablikið. 

Þó svo að þessi frásögn sé úr annarri átt en frásögn Önnu af slæmri reynslu af manneskjum 

í æsku, þá er þetta samt atburður sem Sigrún vildi ekki segja frá, því þá taldi hún sig taka 
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áhættu og minningin um augnablikið gæti skemmst ef viðmælendur myndu ekki njóta 

frásagnarinnar. Sigrún taldi óhætt að deila því undir nafnleynd, þar sem persónulegt mat 

viðtakanda undir nafnleynd gæti síður skemmt leyndarmálið. 

 Anna deildi sorglegum atburði og sagði frá því að það væri verið að leita að nánum 

fjölskyldumeðlimi sem væri horfinn: „Hann sá ekki fegurðina í lífinu, fannst það svo 

ömurlegt að hann vildi ekki lifa lengur.“ Þetta eru aðstæður sem sá sem ekki þekkir getur 

varla ímyndað sér, en að treysta viðkomandi fyrir þessum upplýsingum getur verið frelsandi, 

eins og bréfritari komst að orði. 

Þessar trúnaðarupplýsingar sem bréfritarar deildu með viðtakendum sínum voru 

skrifaðar úr frá hugleiðingum um fegurð. Lýsing Sigrúnar er lýsing á fegurð en hinar eru 

ekki ákveðnar skilgreiningar á fegurð, heldur tengjast þær reynslu og upplifun sem setur 

fyrirbærið undir hatt fegurðar. Bréfritarar hefðu ekki rætt þessi persónulegu mál nema af því 

að viðfangsefnið var fegurð. 

4.5 Hugleiðingar bréfritara 

Að loknum bréfaskriftum skrifuðu bréfritarar stuttar hugleiðingar um hvorn annan en sumir 

bættu við upplifun sinni af því að taka þátt í rannsókninni. Tilgangurinn með því að biðja 

bréfritara um að skila til mín hugleiðingum, var að kanna hvort bréfritarar skynjuðu að Anna 

væri blind. Þegar hugsað er um fegurð fær sjónræni þátturinn mikið pláss en auðvitað á það 

ekki alltaf við eins og kom fram hjá öllum bréfriturum. Enginn þeirra sem skrifaðist á við 

Önnu virðist hafa áttað sig á því að hún væri blind. Það má vera að fólk sem þekkist ekki 

neitt myndi af tillitssemi ekki ræða um grunsemdir um slíkt, en flestir skrifuðu hugleiðingar 

út frá því að geta í eyðurnar varðandi kyn, aldur, búsetu eða styrkleika og áhugamál þess 

aðila sem skrifast var á við. Það var ekkert sem benti til þess í textum Jónu, Sigrúnar, Ólafs 

eða Páls að þau áttuðu sig á því að Anna væri blind og skynjaði eða túlkaði fegurð með 

öðrum hætti en þau. Einn bréfritari tók fram að Anna væri næm fyrir umhverfi sínu, hlustaði 

vel, tæki eftir og kynni að meta fegurðina. 

 Almennt voru bréfritarar ánægðir með þátttöku sína í rannsókninni. Einn skrifaði: 

„Mér finnst þetta skemmtilegt, bæði að skrifa og að bíða eftir bréfi, að vita ekki hvern ég 

skrifast á við . . . mér fannst gaman að skrifa um fegurðina og fá þannig tækifæri til að hugsa 

og skrifa heimspekilega.“ Annar bréfritari skrifaði að sér hefði þótt ótrúlega gaman að 

kynnast annarri manneskju í gegnum bréfaskriftir, en við það hefði hann kynnst sjálfum sér 

betur og komist betur að því hvað honum þætti í raun og veru fallegt. Bréfritari af yngri 

kynslóðinni tók fram að hann hefði aldrei skrifað almennilegt sendibréf á ævinni. Hann áttaði 
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sig á því þegar hann skoðaði bréf frá Önnu að á sín bréf vantaði staðsetningu, dagsetningu 

og almennilegt ávarp í byrjun bréfanna. Þegar öll bréfin eru skoðuð, kemur í ljós að yngstu 

bréfritararnir, sem eru 17 ára og 32 ára, byrjuðu bréfin sín ekki á því að heilsa, heldur byrjuðu 

strax að skrifa textann, líkt og tíðkast þegar skilaboð eru send með gsm-síma eða sem 

skilaboð á samfélagsmiðlum. Þó að nokkur aldursmunur sé á yngstu tveimur bréfriturunum, 

þá tilheyra þeir kynslóð sem hefur ef til vill ekki vanist því að skrifa bréf, en hinir þrír hafa 

jafnvel átt pennavini á yngri árum. Það má þó vera að þeir tveir noti ekki mikið 

samfélagsmiðla, en líklegast er að þeir hafi ekki vanist því að senda bréf með sama hætti og 

þeir eldri í rannsókninni. Einn bréfritarinn tók fram að hann hefði haft gott af því að velta 

fyrir sér hugtakinu fegurð og annar sagði að það hefði verið lærdómsríkt að skrifast á við 

einhvern og velta fyrir sér hugtakinu fegurð. Sá þriðji skrifaði um að hann gæti vel hugsað 

sér að skrifast lengur á við viðkomandi bréfritara, því það hefði verið lærdómsríkt og margt 

væri órætt. 

Það stóð aldrei til að þemagreina hugleiðingarnar, líkt og gert var við bréfin. Þær eru 

hluti af rannsókninni, þar sem ég var að leita eftir því hvort þeir bréfritarar sem voru sjáandi 

tækju eftir því með áberandi hætti hvort Anna væri blind. Ekkert kom fram sem gaf tilefni 

til að ætla slíkt, sem styður það sem sagt var frá í inngangi, þegar mér var bent á að heimurinn 

væri einn. Er hann ekki einn þegar við leggjum til hliðar fyrirfram gefnar skoðanir á mönnum 

og málefnum? Bréfaskriftir er leið sem hægt er að fara til þess að minnka aðgreiningu fólks, 

hvort sem það er fötlun, litarháttur eða eitthvað annað. Ég tel að ólíkir hópar þurfi að skarast 

meira. Snertifletirnir þurfa að verða fleiri þar sem fólk tekur saman þátt í lífinu. Ein leiðanna 

til þess gæti verið að skrifast á við ókunnuga undir nafnleynd. 

4.6 Samantekt 

Rannsóknin sýnir að samtal bréfritara var virkt, þar sem þeir deildu meðal annars 

trúnaðarmálum, vangaveltum og smekk og voru sammála, en þó ekki alltaf. Rautio (2009) 

segir frá því að áður en hún ákvað að safna gögnum með bréfaskrifum hafi hún tekið viðtöl 

við þátttakendur í Lapplandi og spurt spurninga eins og: „Hvað finnst þér fallegt við það að 

búa hérna?“ Svör viðmælenda voru stutt og stöðluð, en með því að skrifast á við þátttakendur 

fékk hún ítarlegri upplýsingar til þess að vinna úr. Ég tel að það hafi einnig gerst í þessari 

rannsókn, því enginn bréfritaranna hafði áður skrifað um fegurð með þessum hætti. Ef ég 

hefði tekið viðtöl, er líklegt að svörin hefðu verið öðruvísi. Munnleg tjáning er með öðrum 

hætti en skrifleg tjáning og hætt er við að í þessari rannsókn hefðu svörin tapað sínum 

persónulega blæ. Traustið sem myndaðist á milli bréfritara var slíkt. Það hefði ekki heldur 
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þjónað rannsókninni að taka viðtöl, því þá hefði ekki verið hægt að rannsaka fegurð og 

skynjun með sama hætti og hér er gert. 

Gögnin gefa ákveðna hugmynd um það hvernig fimm listrænir einstaklingar, á 

aldrinum 17 ára til 73 ára og búsettir á höfuðborgarsvæðinu, skynja fegurð og það er ekki 

svo mikill munur á þótt einn þeirra sé blindur. Það virtist ekki skipta máli hvort bréfritarar 

hafi alist upp á listrænum heimilum eða ekki til þess að geta tjáð sig um fegurð eða upplifað 

ægifegurð. Flestum fannst nokkuð flókið að svara spurningunni, þó allir hefðu svör við því 

hvað væri fegurð í þeirra huga. Allir bréfritarar pöruðu fegurð með fyrirbæri sem hafði 

ákveðna merkingu í hugum flestra og þeir höfðu reynslu af, eins og hamingju, kærleika, sátt, 

sannleika og þakklæti. Með því að gera það var hugtakið fegurð sett í samhengi við eitthvað 

sem styður það sem er átt við. Þeir bréfritarar sem voru sjáandi virtust ekki skynja að 

manneskjan sem skrifast var á við um fegurð væri blind manneskja. Það var ekki áberandi 

mikill munur á því hvernig þeir sem voru sjáandi og Anna skrifuðu um sjónræna fegurð. 

Hefðu bréfritarar vitað fyrirfram að einn þeirra væri blindur, hefðu bréfaskriftirnar eflaust 

verið með öðrum hætti og þá niðurstöður verið aðrar. Það að skrifast á við ókunnuga 

manneskju með þá vitneskju að bréfritarar myndu aldrei hittast, gaf þeim færi á að trúa hvor 

öðrum fyrir leyndarmálum og málum sem ekki er rætt um við hvern sem er.  

 Rannsókninni var ætlað að veita aukna þekkingu á því hvernig fegurð er skynjuð og 

túlkuð, hvort sem viðkomandi er sjáandi eða ekki. Að því sögðu tel ég að hægt sé að setja 

niðurstöður rannsóknarinnar í stærra samhengi og hafa orð Workman (2016) í huga. Það er 

ekki þeirra sem eru sjáandi að ákveða að hið sjónræna sé besti mælikvarðinn á 

fyrirbærafræðilega nálgun. Fegurð er skynjuð hvort sem það er með því að sjá með augunum 

eða án sjónar og tækifæri til þess að tala og skrifa um fegurð eru ekki mörg. Þau er hægt að 

skapa á ólíkum vettvangi, í til að mynda í skólum eða á söfnum. Áður en fjallað verður um 

það hvernig hægt er að miðla fegurð og öðrum fyrirbærum í skólum eða öðrum 

menntastofnunum, verður fjallað um verkið Hlustað á fegurð. Verkið er afurð þessarar 

rannsóknar og fræðilegu skrifa og miðlar fyrirbærinu fegurð. 



 

 36 

5. Hlustað á fegurð 

Verkið Hlustað á fegurð mótaðist samhliða rannsókn og fræðilegum skrifum. Það lá fyrir í 

byrjun að ég myndi gera verk, en ég var ekki með ákveðnar hugmyndir fyrirfram varðandi 

það hvernig það yrði útfært. Þegar líða tók á rannsóknina töluðu gögnin til mín og mig 

langaði að gefa þeim rödd, deila þeim með fleirum og með öðrum hætti en þeim sem felst í 

þessum fræðilegu skrifum. Ég fékk leyfi bréfritara til þess að nota textabrot úr bréfum þeirra 

í verkið. Ég fékk Súsönnu Margréti Gestsdóttur og Hafþór Ragnarsson til þess að lesa 

textabrotin sem voru tekin upp og klippt saman. Þau hafa reynslu af því að lesa texta fyrir 

upptökur og raddir þeirra hentuðu verkinu vel. Ég valdi kvenmanns- og karlmannsrödd sem 

eru ekki þekktar hjá alþjóð. Í bréfum sínum eru bréfritarar að skrifa í einlægni og treysta 

viðtakandanum fyrir hugsunum sínum og orðum og mér fannst að raddir lesara ættu að 

endurspegla það. Lesturinn á textabrotunum tekur um það bil 15 mínútur, en um leið og 

síðasta textabrotið er lesið hefst lesturinn strax 

að nýju. Lesararnir lesa til skiptis frásagnir um 

fegurð frá bréfriturum og það er hægt að hugsa 

sér lesturinn sem samtal. Í viðauka III eru 

textabrotin úr bréfunum bréfritara sem notuð 

voru í hljóðverkið. 

 Verkið er innsetning í rými og hannaði ég ytra 

byrði verksins út frá því hvar það verður staðsett 

til lengri tíma. Verkið verður sýnt á 

útskriftarhátíð listkennslunema þann 11. maí í 

Gerðarsafni í Kópavogi en að henni lokinni 

verður verkið í Systrasamlaginu, Óðinsgötu 1, 

101 Reykjavík. Hér til hliðar er mynd af verkinu 

sem tekin var áður en það var sett upp fyrir 

sýninguna í Gerðarsafni. Ég hannaði verkið út 

frá aðstæðum í Systrasamlaginu, en það er hengt 

upp á vegg og gestir Systrasamlagsins geta farið 

að verkinu, lagt eyrað upp að því og hlustað á 

samtal um fegurð. Verkið er kassi úr MDF 

plötum sem er klæddur brúnu sléttflaueli og er 

breidd þess 19 cm, hæð 115 cm og dýpt 6 cm. 
Mynd 5.1 Hljóðverkið Hlustað á fegurð, Reykjavík, 

27. apríl, 2019. 
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Frá gólfi upp á verkið, í hæðinni 160 cm, er op sem lesturinn heyrist út um þegar eyrað er 

lagt upp að því, en það á ekki að heyrast frá verkinu út í rýmið sjálft. Inni í kassanum er lítill 

hátalari, tengdur við MP3 spilara sem spilar samtal lesaranna. 

Ég vildi að verkið yrði sett upp á stað þar sem fólk kemur saman af ýmsum ástæðum. 

Ef verkið væri sett upp í sýningarsal, myndu eflaust einungis sýningargestir koma þangað til 

þess að sjá og hlusta. Systrasamlagið er verslun, kaffihús og heilsuhof en einnig 

sýningarrými. Þar hafa verið minni sýningar á verkum eftir listafólk og hljóðverkið Hlustað 

á fegurð er verk sem virkar með öðrum verkum og er hugsað sem hluti af því rými sem það 

er í. Hægt væri að breyta ytra byrði ef það hentaði betur á öðrum stað. Verkið er staðsett við 

enda veggjar sem er á móti afgreiðslunni, þannig að sá sem hlustar vísar annaðhvort þangað 

eða í gagnstæða átt sem er út að götunni, en á móti verkinu er veggur og hurð að salerni 

staðarins. Það er stutt að fara að verkinu sé beðið eftir afgreiðslu pöntunar eða eftir því að 

salernið losni. Verkið er ekki hafði yfir hversdaginn eða afmarkað með borða, líkt og 

stundum er gert á söfnum. Þetta verk sem fólk er vinsamlega beðið um að snerta. 

Mér finnst skipta máli að það megi koma við verkið og valdi ég að klæða það með 

þykku sléttflaueli. Ég tel að flestum þyki gott að strjúka fingrunum eftir efninu, þannig að 

það er hægt að hugsa sé að hlustandinn sé þátttakandi í verkinu með því að bæði hlusta, horfa 

og snerta verkið á meðan hlustað er á samtal um fegurð. Þá eru umhverfishljóðin í 

Systrasamlaginu einnig til staðar og lyktin sem kemur frá kaffihúsinu sem flestum þar inni 

ætti að þykja góð. Hvernig þátttakandinn í verkinu nálgast verkið er undir hverjum og einum 

komið og hver og einn nálgast verkið út frá nálgunum eigin skynfæra. Einhverjir gætu 

upplifað persónulega reynslu, gert tengingar og upplifað hluti og merkingar þeirra með 

öðrum hætti en vanalega – með eigin líkama, einu heildrænu skilningarviti. 

 Samtal mitt við bréfritara og samtalið á milli bréfritaranna heldur áfram í samtali við 

aðra viðtakendur. Á margan hátt er það með svipuðum hætti og átti sér stað í verkunum 

Augnhljóð og The Blind, sem fjallað hefur verið um hér fyrr, þó þau verk séu ekki hljóðverk. 

Þau verk eru annars vegar samtal listamanna sem á sýningu var miðlað áfram til viðtakanda 

og hins vegar var verk Calle (2011) samtal á milli hennar og blindra sem lýstu fegurð sem 

hún túlkaði listrænt og miðlaði áfram til áhorfenda. Verkin þrjú mynda tengsl við 

þátttakendur, hvert á sinn hátt. 
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6. Mun fegurðin bjarga heiminum? 

Í þessum kafla verður umræða út frá þeim svörum sem rannsóknarspurningin veitti. 

Rannsóknarspurningin var opin og það fékkst ekki eitt einfalt svar við henni. Bréfritarar 

vissu hvað var fegurð í þeirra huga og það voru margar leiðir til þess að svara spurningunni 

og það gat flækt málin. Það var ekki mikill munur á því hvernig bréfritarar upplifðu fegurð, 

hvort sem þeir voru sjáandi eða ekki og tel ég mig hafa nálgast markmið mitt með því svari. 

Rannsókninni var ætlað að veita aukna þekkingu á því hvernig fegurð er skynjuð, túlkuð og 

skilgreind, út frá ólíkum nálgunum skynfæra þeirra bréfritara sem tóku þátt í rannsókninni. 

Annars vegar fengust með rannsóknarspurningunni svör við því hvernig bréfritarar 

skrifuðust á um fegurð og hins vegar svör við því hvaða áhrif bréfaskriftir höfðu á þá og 

einnig sýn á samtalið sem fólst í bréfaskriftunum. Allir bréfritarar tóku fram að þeim hefði 

fundist ánægulegt að skrifast á, þó viðtakandinn væri ókunnur og það má greina að samtalið 

var virkt og einlægt. Bréfritarar skiptust á skoðunum og virtu hvorn annan. Enginn þeirra 

hafði áður sest niður og skrifað um fegurðina sem slíka, hvorki sem í formi hugleiðinga né 

sem sendibréf til viðtakanda. Bréfaskriftirnar efldu traust sem leiddi til þess að sumir deildu 

trúnaðarupplýsingum, en þær höfðu einnig þau áhrif að það átti sér stað sjálfsskoðun. Einn 

bréfritara hafði ekki fyrr áttað sig á því hvað honum fannst í raun og veru fallegt fyrr en við 

skriftirnar og aðrir uppgötvuðu fyrirbæri sem þeir höfðu ekki áður sett undir hatt fegurðar. 

 Þessar upplýsingar hafa gildi sem er áhugavert að skoða út frá framtíðarsýn. Það 

fólust gæði í bréfaskriftunum fyrir bréfritara og hugtakið fegurð fékk dýpri merkingu í 

samtalinu. Fyrirbærafræðingurinn Merleau-Ponty (2005) lagði áherslu á að reynslan væri 

rannsökuð út frá hlutum og merkingu þeirra eða út frá því hvernig maðurinn skynjaði 

heiminn, eins og fyrr kom fram. Workman (2016) talaði um að hann deildi því með blindum 

að vera meðvitaður og lifandi, en annað í fari blindra væri ólíkt þeirra á milli. Út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að ekki er svo mikill munur á því hvernig bréfritarar 

skynjuðu fegurð eða upplifðu hana, hvort sem þeir voru sjáandi eða ekki. Það er þó ekki til 

eitthvað eitt rétt svar, enda fimm bréfritarar með mörg, ólík svör. Margt var þó líkt í textum 

þeirra, eins og kom fram í þemagreiningunni. Reynsla bréfritara af fegurð tekur mið af 

upplifun og þekkingu þeirra sjálfra, því er ekki hægt að alhæfa að sú reynsla eigi við um allt 

mannfólk. 

 Í næsta kafla verður fjallað um kenningar John Dewey og þær skoðaða með hliðsjón 

af hugmyndum Merleau-Ponty. Skoðað er hvernig hægt er nota kenningarnar sem hluta af 

kennsluaðferðum sem geta reynst vel þegar fjallað er um fegurð og önnur fyrirbæri í námi. 
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6.1 Menntun og fegurð 

Heimspekingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey (2000a) setti fram kenningar um 

menntun snemma á síðustu öld og hafa þær haft víðtæk áhrif. Um uppsprettu hugmynda 

sagði hann að þar skipti máli fyrri reynsla og þekkingarforði. Fyrri reynsla nýtist í nýjum 

eða ólíkum aðstæðum og hún gagnast okkur áfram við það sem við tökum okkur fyrir hendur. 

Reynslan skiptir höfuðmáli til að takast á við verkefni af ýmsum toga samkvæmt Dewey 

(2000b). Hann segir: „Það ætti ekki að þurfa að taka það fram að reynsla á sér aldrei stað í 

tómarúmi. Það eru uppsprettur utan við einstaklinginn sem verða tilefni til reynslu. Hann fær 

stöðuga næringu úr þessum uppsprettum“ (bls. 50). Bréfritarar skrifuðu út frá eigin reynslu 

og upplifun þegar þeir skrifuðu um fegurð í bréfum sínum til þess að miðla þekkingu sinni 

um fegurð til viðtakanda. Hugmyndir Dewey um menntun svipar til hugmynda Merleau-

Ponty (2005), sem telur að skynjun sé persónuleg reynsla og að líkaminn gegni þar 

mikilvægu hlutverki. Gibson Grant (2016) talar um að Merleau-Ponty og Dewey hafi báðir 

reynt að skilja eðli reynslu og hafi komið með aðrar leiðir að henni sem voru ólíkar 

skýringum raunhyggjumanna sem þeim þóttu einfaldar. Jafnframt segir hann að báðir 

gagnrýni þeir skörp skil á milli hugar og líkama, hugsana og raunveruleika, kenninga og 

athafna. Þeir hafi nálgast heimspeki sem var grunduð á reynslu fremur en hugmyndum. Með 

því hurfu þeir frá tvíhyggju eða því að heimurinn sé tvískiptur; efni og andi, sem séu óskyldir 

hlutar og óháðir hvor öðrum. Skoðun Merleau-Ponty á því hvernig við skynjum með öllum 

líkamanum, er einmitt í andstöðu við framangreinda lýsingu á tvíhyggju. Hann telur að það 

séu engin skörp skil á milli skynfæranna sem Forn-Grikkir töldu vera fimm, heldur komi til 

fleiri þættir, reynsla og tengsl við það sem skynjað er. Það er ekki vitað til þess að Dewey 

og Merleau-Ponty hafi hist eða skrifast á. Það er þó sameiginlegur þráður í kenningum þeirra, 

þó þeir hafi ekki starfað á sömu sviðum. 

Út frá fyrirbærafræði má hugsa sér miðlun á fegurð, en sú nálgun opnar á fjölbreytni 

í skilgreiningum án þess að fólk setji sig í fyrirfram gefin spor, þar sem það er ekkert eitt 

réttara svar en annað. Í kennslu geta nemendur þjálfast í því að fjalla um til dæmis fegurð, 

ást, lífið og dauðann, sem eru fyrirbæri sem oftar en ekki falla undir heimspekikennslu í 

skólum. Umfjöllun um fegurð, með þessum hætti, gæti hentað vel í fjölmenningarhópum, 

eða hópum þar sem bakgrunnur einstaklinga er ólíkur, sama hver er. Flestir, ef ekki allir, 

hafa upplifað fyrirbærið sem er skoðað í umsjón kennara, sem þó er samvinna nemenda og 

kennara. 
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Í fyrirlestri Brynhildar Sigurðardóttur (2018), skólastjóra Garðaskóla í Garðabæ, 

kom fram að í þeim skóla er heimspeki skyldufag í 8. og 9. bekk. Heimspeki er kennd einu 

sinni í viku hálfan veturinn og kallast fagið samræða, en heimspeki er svo valgrein í 10. 

bekk. Heimspeki er ekki skyldufag í grunnskólum og það er undir hverjum og einum 

skólastjórnanda komið, hvort heimspeki eða önnur fög sem taka á því viðfangsefni eru 

kennd. Samkvæmt aðalnámskrá fellur heimspeki undir samfélagsfræðigreinar og markmið 

þeirra er meðal annars að gera nemendum kleift að nálgast samfélagsleg og siðferðileg 

álitamál með hjálp samræðunnar og láta afstöðu sína mótast af rökum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Ingimar Ólafsson Waage (munnleg heimild, 1. apríl 

2019), starfandi fagstjóri í listkennsludeild Listaháskóla Ísland og kennari við Garðaskóla, 

telur að innan við tíu grunnskólar á landinu kenni heimspeki. Samkvæmt upplýsingum frá 

Menntamálastofnun eru grunnskólar á Íslandi 179, þannig að þessar tölur sýna að um 5% 

grunnskóla kenna heimspeki (munnleg heimild, 3. apríl 2019). Þó skóli bjóði upp á 

heimspekikennslu er ekki víst að hún standi nemendum í öllum árgöngum til boða. 

Það var athyglisvert að hlusta á Brynhildi Sigurðardóttur (2018) lýsa því hvernig 

heimspekikennslan fer fram í Garðaskóla. Hún lýsti því að í tímum þjálfist nemendur í 

samtali og rökræðu, en kennari og nemendur stjórni því hvort samræður séu virkar og frjóar. 

Ég tel að með því að ræða fegurð eða önnur fyrirbæri þjálfist nemendur í því að horfa á lífið 

öðrum augum en frá degi til dags. Rautio (2009) talar um mikilvægi þess að fegurð sé rædd 

í skólum og segir að ein af ástæðum þess að skortur sé á því að fjallað sé um hana í skólum 

sé sú að fegurð er talin truflandi. Þar á hún við að fegurð lýsi ákveðnum gæðum einhvers 

hlutar eða sé ákveðin huglæg svörun eða viðbrögð og því geti reynst erfitt að koma henni 

inn í námsefnið. Í Garðaskóla er heimspekikennslan í 8. og 9. bekk samtvinnuð 

íslenskutímum einu sinni í viku, en hana væri einnig hægt að flétta saman við aðrar greinar. 

Samvinna námsgreina getur verið jákvæð líkt og í Garðaskóla, þar sem nemendur eru 

þjálfaðir í læsi og rökhugsun og þeir fá tækifæri til að takast á við verkefni sem þeir annars 

fengju ekki. Hægt væri að fjalla til að mynda um umhverfismál í mörgum námsgreinum, þar 

sem rökræða og samtal ættu sér stað. Nemendur fengju reynslu í því að ræða og skilja á 

málefnalegan hátt hvers vegna margar dýrategundir eru að deyja út eða hvers vegna bráðnun 

jökla á jörðinni er í þeim mæli sem hún er og fleira í þessum dúr. Sú umræða tengist því að 

taka afstöðu, eins og mörg grunnskólabörn hafa ákveðið að gera frá því að aðgerðarsinninn 

í loftslagsmálum, Greta Thunberg, efndi til skólaverkfalla fyrir loftslagið og heiminn (Leifur 

Hauksson, 2019). Margir íslenskir grunnskólanemar hafa fylgt í fótspor hennar og mætt á 

Austurvöll og krafist aðgerða stjórnvalda varðandi loftslagsmál og hlýnun jarðar. 
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Grunnskólar geta veitt nemendum verkfæri til að ræða málefni sem fjalla um framtíð 

jarðarinnar með því að kenna heimspeki og skapa málefnalega umræðu með nemendum. 

Það hefur komið fram að bréfritarar höfðu ekki fyrr skrifað um fegurð og það reyndist 

nokkuð flókið að svara spurningunni: Hvað er fegurð í þínum huga? Ef hafðar eru í huga 

hugmyndir Merleau-Ponty og Dewey, þá skiptir reynslan miklu máli og það byggist ofan á 

hana, þannig að við verðum reynslumeiri eftir því sem við þroskumst og eldumst og leysum 

fleiri verkefni. Það er erfitt að fullyrða hvort bréfritarar hefðu átt auðveldara með að skrifa 

um fegurð hefðu þeir gengið í Garðaskóla á unglingsárum og lært heimspeki. Ég get þó horft 

til sjálfrar mín þar sem ég var í Garðaskóla sem unglingur og fékk hvorki heimspekikennslu 

né tækifæri til þess að ræða fegurð á þeim námsárum. Ég tel víst að ég myndi eiga betra með 

að taka afstöðu til margra heimspekilegra málefna, sem þyrftu þó ekki endilega að vera undir 

hatti heimspekinnar, hefði ég fengið þjálfun í því í grunnskóla. Að tjá sig er æfing, hvort sem 

það er að tjá sig um fegurð, sannleika eða einlægni eða um umhverfis- og loftslagsmál. Allar 

námsgreinar krefjast þess að það þurfi að læra, æfa sig og læra betur. Ef tjáning er þjálfun, 

þá komum við aftur að Dewey sem talaði um að læra af reynslu (e. learning by doing) eða 

læra með því að framkvæma, þannig að nám hafi tilgang og sé ekki hlutlaust (Gunnar 

Ragnarsson, 2000). Heimspekikennsla í skólum býður einmitt upp á þessa nálgun, þar sem 

samtal hefur tilgang, er frjótt, nemendur íhuga og tala saman, til að mynda um gildin í lífinu, 

siðferðileg mál, hugsa um tilfinningar og setja sig í spor annarra. Dewey var ekki hlynntur 

því að nemendur væru mataðir á þekkingu, heldur áttu þeir að öðlast þekkingu með þátttöku. 

Ég sé fyrir mér að bréfaskriftir geti verið aðferð til þess að eiga samtal og nemendur rökrætt 

líkt og í heimspekikennslu í Garðaskóla. Kennarinn er einhvers konar millistykki, en ég tel 

að með því móti hafi kennarinn betri umsjón og yfirsýn yfir verkefnin og að mörk séu virt 

ef skrifast er á undir nafnleynd. 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir: „Á 21. öld er almenn menntun skilgreind út frá 

samfélagslegum þörfum og þörfum einstaklinganna. Almenn menntun stuðlar á hverjum 

tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 15). Þjálfun og kennsla í því að fjalla um fegurð og 

önnur heimspekileg fyrirbæri sem snerta jafnframt hversdaginn, eykur hæfni einstaklinga til 

að takast á við daglegar áskoranir. Við erum ekkert síður að takast á við áskoranir af því tagi, 

rétt eins og nota önnur tungumál sem við lærum í skólum. Þá eru sex grunnþættir menntunar 

sem skal hafa að leiðarljósi við námskrárgerð og þeir eru; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir fléttast saman, en þeir 

snúast líka um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í því að 
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viðhalda samfélagi, breyta því og þróa (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Sé 

horft til þess, þá er heimspekileg samræða hluti af grunnþáttum menntunar. Gagnrýnin 

hugsun er lykilþáttur í læsi og sköpun og fléttast hún saman við hlutverk gagnrýnnar 

hugsunar í lýðræði þar sem viðhorf, gildismat og hæfni mótast (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Námsgreinar, sem fjalla um heimspeki og kynna aðferðir 

þar sem nemendur öðlast læsi á ólík viðhorf til að þekkja lýðræðisleg vinnubrögð, næra 

einnig sköpunarþáttinn sem er hluti af grunnþáttunum. Sé horft til miðlunar og fræðslu, þá 

tel ég að ef nemendur fá tækifæri og þjálfun í því að rökræða á málefnalegan hátt og velta 

fyrir sér fyrirbærum sem eru undir hatti heimspekinnar, gætu aukist líkur á því að fegurðin 

bjargi heiminum. 

6.2 Máttur fegurðar 

Arkitektinn Renzo Piano (2015) sagði við opnun nýrrar byggingar Whitney safnsins í New 

York: „Jú, list og fegurð munu bjarga heiminum. Það mun ein manneskja gera það í einu, en 

það mun gerast“5. Í viðtali sagði Piano (2009) að fegurð væri ein af fáum tilfinningum sem 

gæti keppt við hættuleg öfl eins og stríð, sigur og ofbeldi. Piano er að tala um óæskileg öfl 

sem hafa verið hluti af mannkynssögunni en ætti að fara minna fyrir og jafnvel uppræta og 

það er fegurðin fær um að gera. Hann segir að ástin, listin og fegurðin séu ofar flestu öðru 

og að ungt fólk sem fær tækifæri þess að öðlast þá andlegu næringu sem fylgir þessum 

fyrirbærum verði aðrar manneskjur – þroskaðri, þær spyrja spurninga og leita svara. Ef taka 

má mið af þessu, þá tel ég að nemendur þurfi að öðlast færni í að hugsa um fegurð og þekkja 

hana, en eins og Brynhildur Sigurðardóttir (2018) sagði í fyrirlestrinum, þá leiðir samtal um 

fegurð okkur að tilgangi lífsins og að því sem skiptir máli. 

Umfjöllun um fegurð og skynjun er á marga vegu. Í þessari rannsókn voru bréfritarar 

á ólíkum aldri, af báðum kynjum og fjórir þeirra voru sjáandi en einn ekki. Það var ekki 

mikill munur á því hvernig þeir bréfritarar sem voru sjáandi og sá sem var blindur skynjuðu 

og túlkuðu fegurð í bréfum sínum. Fyrirbærafræði tekur mið af því að við skynjum út frá 

öllum líkamanum, hver á sinn hátt, ekki út frá því með hvaða einstaka skynfæri er skynjað. 

Hver sem nálgunin er, þá er talsvert mikið í húfi ef umfjöllun um fegurð verður látin sitja á 

hakanum. Ég tel að með fræðslu og þjálfun höfum við færi á því að bjarga heiminum með 

því að þekkja fegurð. Ef við tökum orð heimspekingsins og skáldsins Friedrich Schiller 

(2006) okkur í munn, þá varðar fegurðin veginn til frelsisins. Í því samhengi á hann við að 

                                                
5 Yes, art and beauty will save the world. They will do it one person at a time, but they will do it. 
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frelsið sé leitt af fagurfræðilegu ástandi mannsins en ekki rakið til náttúruréttar eða 

samfélagssáttamála (Þröstur Ásmundsson, 2006). Að upplifa fegurð er eftirsóknarvert ástand 

sem bréfritarar rannsóknarinnar sóttust eftir að finna. Leiðir til þess að komast í þetta ástand 

ættu að vera aðgengilegri væri heimspeki eða fög sem þreifa á heimspekilegum gildum hluti 

af námsgreinum nemenda í grunnskólum og öðrum menntastofnunum. Það gæti reynst 

hættulegt að gleyma fegurðinni, eins og einn bréfritarinn skrifaði um. Fegurðin á ekki að 

mæta afgangi, við þurfum að hafa tíma fyrir hana. Piano, Schiller og umræddur bréfritari 

skilja mikilvægi þess að talað sé um fegurð og að fólk þekki aflið sem hún getur fært okkur. 
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7. Lokaorð 

Titillinn á ritgerðinni, Allt sem er grænt, grænt finnst mér vera fallegt, er úr laginu „Litirnir“ 

sem margir þekkja frá því í leikskóla, líkt og einn af bréfritunum gerði í þessari rannsókn. 

Þátttaka hans í rannsókninni fékk hann til að rifja upp augnablik frá því hann var í leikskóla 

og söng um litina. Í mínu tilfelli tengi ég vísuna við gleði æskunnar og reynsluna frá því að 

ég söng þetta lag sem barn og síðar fullorðin fyrir syni mína þegar þeir voru börn. Þannig 

fær vísan merkingu fyrir mig, í gegnum reynslu og tengsl á sama hátt og fyrirbæri eins og 

fegurð eru skynjuð út frá reynslu og tengslum. Þannig stendur titillinn á ritgerðinni ekki einn 

og sér í einhverju tómi, en vissulega gæti hann haft allt aðra merkingu fyrir aðra sem hafa 

ekki heyrt hann fyrr eða hafa aðra tengingu við hann. 

Afi minn orti ljóð um ömmu mína sem lýstu fegurð hennar. Ljóðið sem birt er í 

upphafi ritgerðarinnar lýsir því, tengslum og reynslu með líkum hætti og rætt hefur verið í 

þessum skrifum. Tengsl gegna hlutverki þegar hugsað er um fegurð líkt og reynsla. Fegurð, 

tengsl og reynsla fléttast saman í þessari rannsókn. Upphaf fléttunnar getur verið margs 

konar, en upplifi manneskja fegurð má ætla að tengslin og reynslan við slíka upplifun 

myndist. Þessi flétta eða fegurðarreynsla, eins og Guðbjörg R. Jóhannesdóttir og Sigríður 

Þorgeirsdóttir (2011) orða það, verður til þess að við reynum að upplifa hana aftur og aftur. 

Þannig stendur fyrirbærið fegurð ekki eitt og sér eða afmarkað, en til þess að hún fái 

merkingu þurfa bæði tengsl og reynsla að vera til staðar. Fegurð er jákvæð upplifun sem við 

viljum þekkja, vera í samtali við og fá tækifæri til að njóta – gefa rými. 

Það var áhugavert að vinna þessa rannsókn út frá mörgum hliðum. Það reyndist rétt, 

eins og Lichtman (2011) heldur fram, að rannsakandinn getur í raun og veru ekki staðið 

hlutlaus fyrir utan sína eigin rannsókn. Þó bréfritarar hafi ekki verið að skrifa bréf til mín, 

þá beið ég, líkt og þeir, eftirvæntingafull eftir bréfum. Það var lærdómsríkt að lesa þau og ég 

er þakklát fyrir traustið sem bréfritarar sýndu mér með því að leyfa mér að njóta bréfanna, 

greina þau, nota sem gögn í þessa rannsókn og í hljóðverkið sem varð til samhliða þessum 

skrifum. 

Þegar ég fór af stað í þessa vegferð var ég reynsluminni og hafði ekki gert þessar 

tengingar við fyrirbærafræði eins og hér hefur verið gert. Tilgangur þessarar vegferðar var 

ókunnur þegar ég settist aftur á skólabekk eftir langt námshlé og eitt af fyrstu verkefnunum 

var að hanna bók sem í voru ljóð afa míns. Eins og oft þegar verkefni eru lögð fyrir, þá fer 

eitthvað af stað og í mínu tilfelli hafa verkefnin haldist í hendur, þó að það hafi ekki endilega 

verið ætlunin eða ég hafi verið meðvituð um það á meðan á stóð. Það var ekki fyrr en ég las 
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bréf bréfritaranna og fræði Rautio (2009, 2010) sem ég setti hversdagslega fegurð undir hatt 

fegurðarskynjunar. Hún er það svo sannarlega, en daglega geng ég sömu leiðina með 

hundinn minn, rétt við borgarmörkin og ég upplifi fegurð sem ég tek þátt í og vil ekki missa 

af. Ég hef fjögurra ára reynslu af því að ganga sama hringinn. Ég er tengd hundinum mínum, 

leiðinni sem ég gjörþekki, náttúrunni og landslaginu sem ég hef tilfinningu fyrir. Lyktin er 

breytileg, birtan er mismunandi og umhverfishljóðin eru ólík eftir árstíðum. Ég skynja 

tímann og fegurðina með öllum líkamanum, líkt og fjallað hefur verið um í þessum skrifum 

sem endurspeglast í mínum daglega göngutúr, þar sem ég tek þátt í fegurð. Ég hnýt ekki um 

hana, hún er þarna af því ég tengist henni. 

Ég tel að það sé óhætt að draga þá ályktun að út frá textum bréfanna beri okkur að 

taka afstöðu með fegurð, hafa skoðun á henni, deila henni og njóta hennar. Samtal um fegurð 

leiðir okkur að tilgangi lífsins og að því sem skiptir máli í lífinu, eins og kom fram í orðum 

skólastjóra Garðaskóla hér fyrr. Þjálfun í því að rökræða og hafa skoðanir á afleiðingum 

loftslagsmála eða annarra viðfangsefna sem snerta okkur öll, getur skipt sköpum um 

heimsmynd okkar og fegurð hennar. Í þessu samhengi er samtal um fegurð lífsspursmál. 
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Viðauki I 

Bréf til bréfritara við upphaf bréfaskrifta – Prufa 14.12.2018 
 
Nokkur orð um lokaverkið: 
Í lokaverkefni mínu í meistaranámi í listkennslu við LHÍ geri 
ég listrannsókn. Ég er að gera verk sem gengur út á að skoða 
hvað gerist þegar fólk sem þekkist ekki neitt byrjar að 
skrifast á. Ég mun greina bréfin út frá eigindlegum 
rannsóknaraðferðum og setja verkið í samhengi við verk annarra 
listamanna. 
 
Þið vitið ekki við hvern þið eruð að skrifast á við og eruð 
vinsamlega beðin um að halda því leyndu með þeim hætti að 
nafngreina ykkur ekki eða segja beint hvort þið séuð karl eða 
kona, hvað þið eruð gömul eða við hvað þið starfið. 
 
Ég er einhvers konar millistykki og öll bréf fara í gegnum 
mig, þ.e. þið sendið bréfin til mín og ég sendi bréfin áfram 
til þess sem þau eiga að fara til. Ég mun lesa bréfin sem fara 
á milli ykkar en þetta verða sem sagt ekki einkabréf enda hluti 
af listrannsókninni. Sjá netfangið mitt neðst í bréfinu. 
 
Skrifa má bréfin með þrennum hætti en textinn á að vera 
frumsaminn en það má vitna í texta annarra sem þarf þó að setja 
í samhengi við ykkar eigin texta. Textinn getur verið með 
eftirfarandi hætti: 
 

- Frjáls frásögn. 
- Örsaga. 
- Ljóð. 

 
Stafastærð á að vera 12 pt. 
Línubil 1 ½ 
Lengd texta má vera að hámarki ein A4 blaðsíða. 
Tíminn sem þið hafði til þess að skrifa hvert bréf er að 
hámarki 5 sólarhringar. 
 
Þótt bréfin geti verði skáldleg þá er samt engin krafa um það. 
Það er von mín að þátttakendur geti verið heiðarlegir og að 
textinn komi frá ykkur án mikillar fyrirhafnar. 
 
Í fyrstu umferð bréfaskrifta mun ég biðja ykkur um að skrifa 
um eftirfarandi: 
 

Hvað er fegurð í þínum huga? 



 

 52 

 
Þar með er boltinn kominn yfir til ykkar og í ykkar höndum 
hvernig bréfaskriftirnar þróast áfram á milli ykkar. Með öðrum 
orðum, í lok fyrsta bréfs er það undir ykkur komið hvert verður 
framhaldið. Lýkur bréfinu með spurningu, athugasemd eða 
vangaveltu og athugið að þið eruð ekki að skrifa til mín þótt 
bréfin séu send til mín en ég er bara milliliður á milli ykkar. 
Hvor þátttakandi mun skrifa 3 bréf þannig að bréfin verða 
samtals 6. Að loknum bréfaskriftum bið ég þátttakendur um að 
skrifa smá texta um þann sem skrifast var á við og senda til 
mín. Fyllsta trúnaðar verður gætt og algjör nafnleynd verður 
höfð í heiðri. 
 
Það væri mjög gott að fá enn eitt bréfið frá ykkur ef þið hafið 
einhverjar athugasemdir um hvað eina sem snýr að verkinu. Dæmi 
um hvað mætti e.t.v. fara betur: 

- Hefði ég átt að útskýra einhvern þátt betur? 
- Mættu bréfin vera lengir eða styttir? 
- Hefðu bréfin átt að vera fleiri? 
- Hefðu þið viljað hafa lengir tími til að skrifa bréfin? 

 
Í lokin langar mig að þakka ykkur kærlega fyrir þátttökuna. 
 

Kær kveðja, Andrea Magdalena Jónsdóttir 
andreaogasa@gmail.com 
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Viðauki II 

Bréf til bréfritara við upphaf bréfaskrifta – frá og með 18.1.2019 
 
Nokkur orð um lokaverkefnið og bréfaskriftirnar: 
Í lokaverkefni mínu í meistaranámi í listkennslu við 
Listaháskóla Íslands geri ég listrannsókn. Ég er að gera verk 
sem gengur út á það að skoða hvað gerist þegar tvær manneskjur 
byrja að skrifast á um fegurðina. Ég mun greina bréfin út frá 
eigindlegum rannsóknaraðferðum og setja verkið í samhengi við 
verk annarra listamanna. Ég hyggst útskrifast í vor og á 
útskriftarhátíð 11. maí mun ég sýna verk sem mun mótast 
samhliða rannsókninni og fræðilegum skrifum. 

Þið vitið ekki við hvern þið eruð að skrifast á við og eruð 
vinsamlega beðin um að halda því leyndu með þeim hætti að 
nafngreina ykkur ekki eða segja beint hvort þið séuð karl eða 
kona, hvað þið eruð gömul eða við hvað þið starfið. 
Bréfaskriftirnar fara í gegnum mig þar sem ég verð einhvers 
konar bréfberi en ég mun koma bréfunum til réttra aðila. Þið 
sendið mér tölvupóst, sjá netfang neðar, og hafið bréfin í 
viðhengi. Ég mun lesa bréfin sem fara á milli ykkar enda verða 
þau hluti af listrannsókninni. 

Skrifa má bréfin með þrennum hætti en textinn á að vera 
frumsaminn en það má vitna í texta annarra sem þarf þó að setja 
í samhengi við ykkar eigin texta. Það er undir ykkur komið 
hvort textinn verður persónulegur, formlegur eða bæði og þótt 
bréfin geti verið skáldleg þá er samt engin krafa um það. Það 
er von mín að þátttakendur geti verið heiðarlegir og að textinn 
komi frá ykkur án mikillar fyrirhafnar. 

Texti bréfanna getur verið með eftirfarandi hætti: 
- Frjáls frásögn. 
- Örsaga. 
- Ljóð. 
Umgjörð bréfanna er eftirfarandi: 
- Stafastærð á að vera 12 pt. 
- Línubil 1 ½ 
- Lengd bréfa má vera 1 - 3 A4 blaðsíður. 
- Þið hafið að hámarki 5 sólarhringa til þess að skrifa 

hvert bréf. 

Hver þátttakandi mun skrifa 3 bréf og að loknum bréfaskriftum 
bið ég ykkur um að skrifa hugleiðingu um þann sem skrifast var 
á við og senda til mín. Þið hafið 2 sólarhringa til þess að 
skrifa hugleiðinguna sem má að hámarki vera 2 A4 blaðsíður. Í 
hugleiðingunni væri til dæmis gott að hafa velt því fyrir sér 



 

 54 

hvað hinn aðilinn gæti verið gamall, er hann karl eða kona, 
hver er hans bakgrunnur, hvar á hann heima eða er mikill, 
lítill eða enginn munur á skoðunum ykkar eða hugleiðingum?  

Í fyrstu umferð bréfaskrifta mun ég biðja ykkur um að 
skrifa um eftirfarandi: 
 

Hvað er fegurð í þínum huga? 
 

Þar með er boltinn kominn yfir til ykkar og í ykkar höndum 
hvernig bréfaskriftirnar þróast áfram á milli ykkar. Með öðrum 
orðum, í lok fyrsta bréfs er það undir ykkur komið hvert verður 
framhaldið. Það er ykkar að ákveða hvort bréfinu ljúki með 
spurningu, athugasemd eða vangaveltum og athugið að þið eruð 
ekki að skrifa til mín þótt bréfin séu send til mín en ég er 
bara milliliður. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og algjör nafnleynd verður 
höfð í heiðri. Leiðbeinandi minn er Halla Margrét 
Jóhannesdóttir og umsjónarmaður með meistaraverkefnum í 
listkennsludeild er Guðbjörg R. Jóhannesdóttir og ykkur er 
velkomið að hafa samband við þær sé þess þörf. Í lokin langar 
mig að þakka ykkur kærlega fyrir þátttökuna. 
 

Kær kveðja, Andrea Magdalena Jónsdóttir 
gsm 821 7570 

andreaogasa@gmail.com 
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Viðauki III 

Textabrot sem fylgja hljóðverkinu, Hlustað á fegurð. 

A 
Úr aspartré flugu nokkur hundruð fuglar og sveimuðu yfir mér. 
Ég stóð kyrr í nokkrar mínútur og fylgdist agndofa með dökkri 
þyrpingunni svífandi um heiðskíran himininn og tók á þeirri 
stundu meðvitaða ákvörðun um að þetta augnablik væri það 
fegursta sem ég hafði nokkurn tímann upplifað. Mér fannst um 
leið algjört lykilatriði að ég myndi ekki segja neinum frá 
þessu því þeirra áhugaleysi á því að ég hefði séð nokkra fugla 
myndi skemma augnablikið. 
B 
Þú sagðir einmitt í bréfi þínu: „Fegurðin býr ekki síður í 
kyrrð vetrarins þar sem snjórinn er tákn hreinleikans og 
kyrrðarinnar.“ En myndin mín og minningin er svona: Það var 
jóladagur og við fórum öll í gönguferð um hádaginn þegar 
bjartast var. Við vorum fjögur fullorðin, fjögur börn og tveir 
hundar sem gengum niður að vatni. Það var logndrífa og þykkur 
nýfallinn snjór lá yfir öllu. Börnin og hundarnir hlupu og 
léku sér í snjónum og hátíðleiki jólanna var yfir og allt um 
kring. Þá kom tilfinningin yfir mig án þess að gera boð á undan 
sér! „Þetta er hamingjan“ hugsaði ég og ákvað að varðveita 
augnablikið. 
A 
Ég á heima í Reykjavík og Esjan hefur alltaf verið mitt 
uppáhalds. Einu sinni tók ég strætó og inn kom gömul kona og 
settist við hliðina á mér. Nánast áður en hún settist niður 
við hliðina á mér fór hún strax að tala um hvað henni þætti 
Esjan vera ljótt fjall. Skarðsheiðin var í miklu uppáhaldi, 
fegurðin var þar í huga hennar. 
B 
Einmitt í gær fékk ég í heimsókn eina rúmlega mánaðar gamla 
stúlku og hún var svo mjúk og ný, ilmaði af móðurmjólk og 
stráði fegurð og hamingju í kringum sig. 
A 
Á dögunum var ég að lesa Fást eftir Goethe þar sem stóð eitthvað 
í þeim dúr að helvíti væri bara hugarástand og ég held að það 
eigi ágætlega við fegurðina líka. 
B 
Stundum undra ég mig á því hvernig hægt er að skapa og túlka 
svona mikla fegurð. 
A 
Sönn hamingjutilfinning er í brjóstinu; þétt, sönn og róleg.  
Þannig er það líka þegar ég horfi á eitthvað ægifagurt; það 
fer bylgja um brjóstið og hjartað gerir vart við sig. Og þá 
finn ég líka fyrir hamingju. 
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B 
Ég er þér líka hjartanlega sammála um að hamingjan og fegurð 
eru samofin og það er örugglega rétt að hamingjan getur orðið 
til og dafnað þar sem fegurðina er að finna. 
A 
Það sem mér finnst fagurt snertir við mér, hreyfir við mér, 
vekur með mér sterkar kenndir, sem tengjast mínum innstu gildum 
og lífssýn og þessar kenndir sem fegurðin vekur geta orðið svo 
sterkar að þær breyta mér, þær breyta gildum mínum. Þannig er 
snerting í eiginlegri og óeiginlegri merkingu fegurð fyrir 
mér. 
B 
Á meðan ég titraði af spennu og kvíða yfir því að eitthvað 
færi úrskeiðis (ég sem get aflað mér þekkingar og þykist æðri 
dýrunum í hugsun), þá vissi ólæs læðan nákvæmlega hvað átti að 
gera, hvenær og hvernig, allt meðfædd þekking sem við köllum 
eðlishvöt. Þetta var, fyrir mér, fegurð lífsins í sinni tærustu 
mynd og ég get vel sett þessa tilfinningu í samhengi við 
fæðingu barns. 
A 
En það er líka eitthvað sem gerist í fæðingunni sem verður 
aldrei fært í orð, það gerist eitthvað ólýsanlegt á þessu 
undursamlega andartaki fæðingarinnar, á þessari stundu þegar 
þetta sanna kraftaverk á sér stað. Nýtt líf er komið til 
sögunnar, ný lifandi manneskja. Er það ekki hin eina sanna 
fegurð í raun og veru? 
B 
Ég held að fegurð sé ekki flókin, hún ætti að koma til þín 
mjög áreynslulaus og þægilega. Það gæti verið að ef maður 
leitar að henni of mikið er hætta á því að einlægnin hverfi. 
Með einlægni fylgir alltaf óútskýranleg fegurð. 
A 
Að grafa hendurnar eða jafnvel andlitið í feld dýrs er sönn 
fegurð og hamingja og auðvitað alveg sérstaklega ef maður 
þekkir dýrið og er í góðu sambandi við það. 
B 
Stundum er það einhvern veginn þannig að við (eða að minnsta 
kosti ég) læt fegurðina mæta afgangi og virðist hreinlega ekki 
hafa tíma fyrir hana. Það þykir mér sérlega hættuleg tilhugsun. 
A 
Galdurinn er þá líklega sá að byrja sjálfur að tala og skrifa, 
breiða út boðskapinn um fegurð og kærleika, en eins og ég hef 
áður sagt þá skortir mig tilfinnanlega trú á mannfólkið svona 
yfirleitt. 
B 
Dæmi um fegurð náttúrunnar er alheimurinn eins og hann leggur 
sig annars vegar og manneskjan hins vegar - hið agnarsmáa 
gagnvart hinu ógnarstóra, alheiminum í heild sinni eins langt 
og ímyndunarafl okkar nær. Já, notum einmitt ímyndunaraflið og 
tökum sem dæmi eftirfarandi mynd: að liggja á bakinu í eyðimörk 
með hendur undir höfði og horfa upp í stjörnubjartan 
næturhimin. Þar raungerist einmitt þessi lýsing hér að framan, 
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þ.e. tilfinning fyrir óendanleika, fyrir almætti, fyrir 
einhverju sem er langt handan við getu manns og hugsun. 
Eitthvað sem maðurinn hefur ekki nokkra einustu stjórn á. 
A 
Og ég man nákvæmlega eftir því þegar ég fylltist upphafinni 
lotningu yfir fegurð náttúrunnar í fyrsta sinn. Ég var átta 
ára og horfði á Hraunfossa í Borgarfirði um hásumar í sólskini. 
Tilfinningin var líkamleg og andleg í senn; ég lyftist upp 
innra með mér. Löngu, löngu síðar las ég um kenningar 
heimspekinga um hið háleita og fagra, „the sublime“, og ég 
vissi að ég hafði upplifað það þarna og oft síðar. 
B 
Í morgun í strætó var ég enn og aftur að hlusta á Víking Heiðar 
spila Philip Glass þegar ég lít upp í Édudes: No. 2 ég lít upp 
og tek eftir konu eða öllu heldur hendinni á konu sem hélt 
laust um stopp-takka og hún bærðist hægt og varlega, næstum í 
takt við tónlistina. Ég veit ekki hvað nákvæmlega það var en 
rétt eins og þegar fuglarnir flugu úr aspartrénu var eitthvað 
sem mér fannst gífurlega fallegt við þetta augnarblik. 
A 
Þarna var hamingjan samofin skynjun minni á fegurð 
augnabliksins og fegurð náttúrunnar þannig að brjóstið 
bifaðist. 
B 
Ég á einmitt eina svona dýrmæta minningu um hamingju og fegurð. 
Það var sumarnótt, gott ef ekki sjálf Jónsmessunóttin, ég var 
úti á grasflötinni, alger kyrrð, hlýtt, hvorki dimmt né bjart 
heldur þetta húm sem einkennir björtustu sumarnæturnar, dögg 
á grasi, gróðurilmur í lofti og bara ég þarna. Þá helltist 
þessi tilfinning yfir mig, hamingjan og þakklætið fyrir að fá 
að vera þarna í þessari dásemd. Ég var unglingur, 16 eða 17 
ára og ég man ekki eftir að tilfinning lík þessari hafi síðan 
gagntekið mig. Oft hef ég upplifað hrifningu, sérstaklega þegar 
ég les góða bók eða heyri fallega tónlist, en ekkert í líkingu 
við þessa tilfinningu sem þó varði allt of stutt, örugglega 
ekki lengur en hálfa mínútu. 
A 
Þú talar um einlægnina og að hún sé nátengd fegurðinni. 
B 
Fyrir mér eru fegurð og sannleikur samofin fyrirbæri. Eitthvað 
sem er algjörlega óaðskiljanlegt. 
A 
Ég googlaði „smjörvi” því minningin mín um smjörvaumbúðirnar 
voru svo fallegar. Einföld litasamsetning gulur og grænn, 
hreinar línur eins og límbandsverk eftir Hörð Ágústsson, 
grafísk mynd af smjörhnífi fletta smjörinu svo það krullaðist 
eitthvað svo ótrúlega fallega. Þegar ég hugsa til baka og ber 
saman nýja útlitið við gamla útlitið þá finnst mér það gamla 
bara svo miklu fallegra. 
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B 
Þegar ég hugsa um orðið fegurð kemur náttúran fyrst upp í 
hugann, þá dýrin, síðan tónlistin og bókmenntirnar 
(sérstaklega ljóð) og svo margt, margt fleira. 
A 
Allt hangir þetta saman. Þeir sem eru sáttir og líður vel sjá 
örugglega meiri fegurð í kringum sig en þeir sem eru uppteknir 
af eigin vanlíðan. 
B 
Fegurðin kemur innan frá, áhugaverð setning og ég er nú 
eiginlega sammála henni á margan hátt. Hef oft velt því fyrir 
mér hvar sú tilfinning birtist í mér hvort að það sé í hausnum 
á mér eða í kringum hjartað eða í maganum. Var á gangi um 
Klambratún um daginn og sá svona tuttugu ruslapoka í runnum 
sem höfðu fokið í einhverri lægð sem gekk yfir landið. Einhver 
fegurð í því hugsaði ég. Veit ekki hvaðan sú fegurð kom en 
hlýtur að hafa birst einhvers staðar mjög djúpt á einhverjum 
stað inni í mér sem ég hef ekki kannað mikið. 
A 
Svo má líka skilja setninguna þannig að eftir því sem maðurinn 
skynjar meiri fegurð, því fegurri og kærleiksríkari verður 
heimurinn. Það er jú maðurinn sem skilgreinir fegurðina, hver 
fyrir sinn hatt. 
B 
Það var ekki mikið talað um listir á mínu heimili við eigum 
það sameiginlegt en mér þykir óendanlega vænt um það samt hvað 
foreldrar mínir leyfðu mér að læra það sem mig langaði til, 
vildu aldrei hafa áhrif á það sem mig langaði að gera. Einhver 
ótrúleg fegurð við það. 
A 
Í „gamla“ daga, þegar ég var yngri, kom þessi tilfinning 
stundum yfir mig um bjartar og kyrrar sumarnætur. Eitt sinn lá 
ég á grasflötinni fyrir utan bernskuheimilið um miðja júnínótt 
og fann þetta. Það var dögg á grasi eftir hlýjan dag, fuglarnir 
sváfu og ég upplifði heiminn svo kyrran, óendanlegan og, eins 
og Ólafur Kárason lýsir því: „Hann lá í rórri leiðslu og fannst 
að aldrei myndi framar geta borið skugga á í lífi sínu. Að 
allt mótlæti væri hjóm. Að ekkert gerði framar til um neitt. 
Að allt væri gott.“ Þannig upplifði ég það einmitt, eins og 
við alheimurinn rynnum saman í eitt og þessari tilfinningu 
fylgdi óendanleg hamingja. 
B 
Þetta er að mörgu leyti inntakið í þínu bréfi og við þess vegna 
merkilega sammála en ég er þó ósammála því að hamingja í 
sálinni sé forsenda þess að sjá og upplifa fegurðina. 
A 
Fegurðina má nefnilega finna alls staðar, í strætó, á leiðinni 
í tónskólann, í náttúrunni og, jú, líka í illsku og vonleysi. 
Einhver merkilegustu og fallegustu listaverk heims hafa nú 
einu sinni sprottið úr átökum. 
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B 
Ég hef alltaf litið á hugtökin fegurð og kærleika sem nokkurs 
konar tvíbura, samvaxna. 
A 
Litir og ýmsar litasamsetningar finnst mér vera fallegar og 
stundum á unglingsárum þegar ég hjólaði niður í bæ kom ég við 
í Landsbankanum á Laugavegi 77 til að virða fyrir mér verkið 
Orka eftir Karl Kvaran. Litir og form sem fléttuðust saman svo 
úr varð að mér fannst fallegasta málverk sem ég hafði séð. 
B 
Ég hef, af ýmsum ástæðum, alltaf séð meiri fegurð í dýrunum en 
mannfólkinu. Mannfólkinu ferst síst að tala um undirferli og 
tækifærismennsku katta. 
A 
Manneskja sem veit að hún er að deyja og tekur því af æðruleysi, 
tekur sig jafnvel til og gengur frá sínum málum, leysir erfið 
óleyst mál, kveður sitt fólk og hverfur á braut í sátt við guð 
og menn, er fögur. Það gefst ekki öllum slíkt tækifæri, en þau 
sem fá það og nýta njóta náðar. 
B 
Þetta er kveðjusöngur manns sem fer í friði, manns sem hefur 
skilað sínu verki og kveður lífið í auðmýkt og sátt. Hvað er 
fegurra en það? 
A 
Kannski skortir mig einmitt hamingju í eigin lífi til að sjá 
innri fegurð mannfólksins. 
B 
Tengingar við eitthvað sem maður þekkir, hlutir sem þú tengir 
strax við og lítið móment rifjast upp fyrir þér það er einhver 
dásamleg fegurð við það. Þarf ekki að vera eitthvað sérstakt 
móment en nógu sérstakt að það sé enn þá geymt í hausnum á 
þér. 
A 
Þú talar um einlægnina og að hún sé nátengd fegurðinni. Ég 
held að það geti, í mörgum tilfellum verið rétt, en einlægnin 
krefst þess, ef hún á að vera sönn, að við drögum líka fram 
ljótu hlutina. 
B 
Einlægni er því fyrir mér eitthvað sem er alltaf fallegt í 
hvaða birtingarformi sem er, en svo er tíðarandi eitthvað sem 
getur breytt fegurð eftir því hvaða tíðarandi sé í gangi. Þetta 
er einhver svona pæling. Æ-i ég veit ekki. 


