
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skynjunarflæði 
Jákvæð upplifun á sjónrænum áreitum 

Erna Sólrún Haraldsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Lokaritgerð til BA-prófs  

Listaháskóli Íslands  

Hönnunar- og arkitektúrdeild 

Nóvember 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skynjunarflæði 
Jákvæð upplifun á sjónrænum áreitum 

Erna Sólrún Haraldsdóttir 

 

 

 

 

Lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun 

 Leiðbeinandi: Ásdís Ólafsdóttir 

 

Grafísk hönnun 

Hönnunar- og arkitektúrdeild  

Nóvember 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun. Óheimilt er að 

afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 

 



Útdráttur 

 
Af hverju skynjum við sum áreiti sem falleg en önnur ekki? Ekki enn hefur fundist 

fagurfræðileg formúla en ákveðin atriði í sjónrænni skynjun benda til þess að hægt 

sé að horfa á fegurð á hlutlægan hátt. Hér er skoðað fagurfræði út frá flæði 

kenningin um fagurfræðilega ánægju sem skoðar skynjun út frá uppbyggingu hugans 

og þá úrvinnslu sem á sér stað. Ákveðin sjónræn áreriti er auðvelt að skynja þar sem 

úrvinnslan á þeim er hröð og einföld sem veitir okkur mild jákvæð áhrif sem gjarnan 

eru upplifuð sem fegurð. Þessi hraða og einfalda úrvinnsla á sjónrænum áreitum er 

kölluð skynjunarflæði, en dæmi um skynjunaratriði sem fellur undir skynjunarflæði er 

samhverfa. Samhverfa er einföld í úrvinnslu þar sem hún inniheldur almennt færri 

upplýsingar en önnur áreiti og auðvelt er að bera kennsl á hana, jafnvel frá erfiðum 

sjónarhornum. Endurtekning á áreitum er mikilvægur áhrifaþáttur í skynjunarflæði, en 

þegar ákveðið skynjunaratriði er endurtekið er það líklegra til þess að ýta undir 

skynjunarflæði. Fjallað verður um þau skynjunaratriði sem eiga það sameiginlegt að 

við löðumst að þeim þar sem þau gera okkur kleift að upplifa skynjunarflæði. Þessi 

skynjunaratriði eru Gestalt reglur, áhrif endurtekinna áreita, frumgerðir, grunnsáhrif 

og fegurð og sannleikur.     
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Inngangur 

 

Hvað er fallegt? Mannfólkið skynjar fegurð allt um kring allt frá náttúrunni yfir í fallega 

hannaða hluti. Þessi skynjun getur þó aftur á móti verið mjög huglæg þar sem skiptar 

skoðanir eru á því hvað fellur undir fagurfræðilega svörun.1 Fegurð er því 

mismunandi mat manna á skynjun þeirra á áreitum í umhverfinu og á sér aðeins stað 

í upplifunni sjálfri. Í þessari huglægri upplifun á fegurð er átt við skynjun á samblöndu 

af formum, litum og lögun á mismunandi máta sem hafa jákvæð áhrif á skynfærin.2 Á 

annað borð metur fagurfræði um þessa eiginleika fegurðar og skoðar þá með 

reglubundnari hætti.3 Hér verður fjallað um fagurfræði út frá flæði kenningunni um 

fagurfræðilega ánægju (e. The Fluency Theory of Aesthetic Pleasure) sem gefur 

hlutlægra mat á upplifun á fegurð.4 Kenningin einblínir á úrvinnslu hugrænna ferla og 

þau áhrif sem það hefur. 5 Að því sögðu á kenningin til dæmis ekki við um listfræðileg 

gildi þar sem list getur talist vera falleg án þess þó að hafa fagurfræðileg gildi en 

einnig getur list ekki talist vera falleg en þó haft fagurfræðilegt gildi. 

  Flæði kenningin um fagurfræðilega ánægju byggir á úrvinnsluflæði (e. 

processing fluency) sem segir aðeins til um auðveldleika á flæði á þeim upplýsingum 

sem okkur berast, það er hversu auðvelt það er fyrir hugræna ferla að vinna úr þeim 

upplýsingum.6 Úrvinnsla á ákveðnum sjónrænum áreitum er einfaldari en úrvinnsla á 

öðrum áreitum og krefst þar af leiðandi minni orku af okkur og gefur okkur mild 

jákvæð áhrif.7 Þegar úrvinnslan er hröð og einföld upplifum við flæði, en að sama 

skapi er úrvinnslan hæg og erfið þegar við upplifum lítið flæði. Við mikið flæði renna 

upplýsingarnar þá áreynslulaust gegnum hugan og ferlið upplifað sem jákvætt, það 

er sjónræna áreitið jákvæð áhrif á okkur.8 9 Ástæðan fyrir því að við upplifum þetta 

sem jákvæði áhrif er sú að þegar mikið flæði á sér stað upplifum við að við séum í 

 
1 Shimamura og Palmer. bls. 63. 
2 “Beauty,” in Lexico, e.d., https://www.lexico.com/definition/beauty. 
3 “Aesthetic,” in Lexico, e.d., https://www.lexico.com/definition/aesthetic. 
4 Rolf Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 8 (2004): 364–82. 
5 Reber. 
6 Shimamura og Palmer, Aesthetic Science. 
7 Shimamura og Palmer. 
8 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
9 Rolf Reber, Piotr Winkielman, og Norbert Schwarz, “Effects of Perceptual Fluency on Affective 
Judgments,” Psychological Science 9, no. 1 (January 1998): 45–48, https://doi.org/10.1111/1467-
9280.00008. 
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kunnulegum aðstæðum og allt gangi smurt fyrir sig, það er allt er gott.10 Þetta á 

sérstaklega við þegar auðveld úrvinnsla er óvænt, en jákvæð upplifun nær hámarki 

þegar sjónrænt áreiti er flókið en það hefur verið sett fram á auðveldan og 

aðgengilegan hátt.11 Fagurfræðileg upplifun er gjarnan tengd við það ástand að 

komast í flæði, en það á við um því meira flæði sem áhorfandi upplifir verður 

úrvinnsla á sjónrænum áreitum einfaldari og fagurfræðilega upplifunin eykst í 

kjölfarið.12 Hægt er að mæla þessi áhrif með því að einfaldlega spyrja fólk hvort því 

líki við ákveðið áreiti, finnist auðvelt að lesa eða skilja auðveldlega það sem það sér.  

Áreiti eru þó mismunandi og undir úrvinnsluflæði falla ýmsir undirflokkar en 

þeir helstu eru skynjunarflæði (e. perceptual fluency) og hugrænt flæði (e. 

conceptual fluency).13 Skynjunarflæði á við um þegar viðkomandi upplifir 

auðveldleika við úrvinnslu á sjónrænum áreitum á meðan hugrænt flæði segir til um 

auðveldleika á úrvinnslu á hugrænum upplýsingum eins og hugtökum. Hér verður 

aðeins einblínt á skynjunarflæði, það er sjónræna skynjun. 

Mikilvægir áhrifaþættir sem varpa frekara ljósi á virkni skynjunarflæðis snúa 

að hugrænni uppbyggingu hugans.14 Hugurinn er þannig uppbyggður að hann ýtir 

undir frekari úrvinnslu á ákveðnum áreitum á meðan hann hamlar úrvinnslu á öðrum 

áreitum. Dæmi um það er að hugurinn styður frekar úrvinnslu á áreitum sem eru 

samhverf (e. symmetry) frekar en ósamhverf. Miklar andstæður (e. contrast) þar sem 

auðvelt er að aðskilja form frá bakgrunni er einnig mun auðveldari úrvinnsla fyrir 

hugann ásamt því að hjálpa til við að bera fyrr kennsl á en áreiti með veikari 

andstæðum.15 Í formfræði er síðan talið auðveldara fyrir hugann að skynja einföld 

form með rúnuðum brúnum frekar heldur en form með hvössum brúnum.16 Þessi 

 
10 Shimamura og Palmer, Aesthetic Science. bls. 227 
11 Shimamura og Palmer. bls. 224 
12 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
13 Shimamura og Palmer, Aesthetic Science. bls. 225 
14 Shimamura og Palmer. bls 225 
15 Stephen F. Checkosky og Dean Whitlock, “Effects of Pattern Goodness on Recognition Time in a 
Memory Search Task.,” Journal of Experimental Psychology 100, no. 2 (1973): 341–48, 
https://doi.org/10.1037/h0035692. 
16 R. Reber, “Perceptuaal Fluency, Preference, and Evolution,” Polish Psychological Bulletin, 2006, 
16–22. 
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dæmi eru að hluta til að finna einnig í Gestalt reglum, en Gestalt sálfræðingar telja 

að magn upplýsinga sé mikilvægt í skynjun á fegurð.17 18 

Gestalt sálfræði réði sér til rúms í byrjun 20. aldar og veitti innsýn í skynjun 

með heildrænni nálgun með því að skoða hvernig hugurinn skipuleggur og flokkar 

áreiti í umhverfinu.19 Því var haldið fram að ekki væri hægt að bera saman  skynjun á  

einstaka eiginleikum úr heildinni þar sem skynjunin á heildinni er ólík einstökum 

pörtum hennar. Gestalt sálfræði samanstendur af sjónrænum reglum sem auðvelda 

okkur að skynja og flokka áreiti í umhverfinu okkar, en almenna reglan, regla 

Pragnanz gengur út frá því að við leitumst við að skynja hluti í þeirra einföldustu 

mynd.20 21 Aðrar Gestalt reglur sem fylgdu í kjölfarið voru meðal annars bakgrunnur-

forgrunnur (e. figure-ground), nálægð (e. proximity), líkindi, (e. similarity), áframhald 

(e. good continuation), einfaldleiki (e. simplicity), lokun (e. closure), sömu örlög (e. 

common fate) og samhverfa (e. symmetry).22 23  

Annar mikilvægur áhrifaþáttur í skynjunarflæði eru áhrif endurtekinna áreita 

(e. The Mere Exposure Effect) sem vísar í auðveldleika á úrvinnslu á áreitum sem 

síðan eykst í hvert sinn sem áreitið er endurtekið.24 25 Að því sögðu tekur styttri tíma 

að bera kennsl á sama áreitið sem er endurtekið af því úrvinnslan er orðin hraðari og 

einfaldari. Það sem breytist er úrvinnsla hugrænna ferla sem verður einfaldari með 

hverri endurtekningu en ekki áreitið og hefur það ekki áhrif á nákvæmt minni af 

áreitinu, það er að segja viðkomandi þarf ekki að muna nákvæmlega eftir áreitinu.26 

Endurtekningar á áreitum hjálpar okkur að skilja af hverju fólk velur eitthvað ákveðið 

 
17 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
18 Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye ; the New Version, 
Expanded and rev. ed., with some new ill., [Nachdr.], 50th anniversary printing (Berkeley, Calif.: 
University of California Press, 2009). 
19 K. Koffka, “Perception: An Introduction to the Gestalt-Theorie.,” Psychological Bulletin 19, no. 10 
(October 1922): 531–85, https://doi.org/10.1037/h0072422. 
20 Koffka. 
21 Johan Wagemans o.fl., “A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception: I. Perceptual 
Grouping and Figure–Ground Organization.,” Psychological Bulletin 138, no. 6 (2012): 1172–1217, 
https://doi.org/10.1037/a0029333. 
22 Wagemans o.fl. 
23 C. James Goodwin, A History of Modern Psychology, 4th ed (Hoboken, N.J: Wiley, 2012). bls 288-
289 
24 Shimamura og Palmer, Aesthetic Science. bls 225 
25 Robert B. Zajonc, “Attitudinal Effects of Mere Exposure.,” Journal of Personality and Social 
Psychology 9, no. 2, Pt.2 (1968): 1–27, https://doi.org/10.1037/h0025848. 
26 Larry L. Jacoby og Mark Dallas, “On the Relationship between Autobiographical Memory and 
Perceptual Learning.,” Journal of Experimental Psychology: General 110, no. 3 (1981): 306–40, 
https://doi.org/10.1037/0096-3445.110.3.306. 
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fram yfir annað til dæmis þegar kemur að myndbyggingu.27 Í grunninn er fólk líklegra 

til þess að velja það sem það hefur séð oftar áður fram yfir það sem það hefur ekki 

séð jafn oft áður. Allir þættir sem ýta undir auðveldleika skynjun að endurtekningu 

meðtalinni styrkja fagurfræðilega upplifun.28 Að því sögðu verður tenging milli þátta 

sem styðja auðveldleika á skynjun, til dæmis eins og samhverfa, sterkar andstæður 

og rúnuð form, og fagurfræðilegrar upplifunar sterkari þegar endurtekningu á því 

myndefni er beitt.      

Önnur skynjunaratriði sem hafa verið við skynjunarflæði eru Frumgerðir (e. 

prototypicality), grunnsáhrif (e. priming) ásamt fegurð og sannleikur (e. beauty and 

truth).29 Frumgerðir ýta undir skynjunarflæði þegar áreiti er dæmigert fyrir þann flokk 

sem það tilheyrir.30 Grunnáhrif eiga sér stað þegar eitt áreiti ýtir undir úrvinnslu á 

öðru áreiti. Fegurð og sannleikur snýr að því að við erum líklegri til að upplifa það 

sem við teljum vera fallegt að vera einnig satt.31 Þeir þættir sem hafa verið nefndir 

hér að ofan eiga það allir sameiginlegt að við löðumst að þeim þar sem þeir veita 

okkur skynjunarflæði. Hér verður fjallað um sjónræn áreiti sem falla undir 

skynjunarflæði. Nánar verður farið í Gestalt sálfræði, áhrif endurtekinna áreita, 

frumgerðir, grunnsáhrif og loks fegurð og sannleikur og tengingu þeirra við hönnun 

þegar við á.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Zajonc, “Attitudinal Effects of Mere Exposure.” 
28 Piotr Winkielman o.fl., The Hedonic Marking of Processing Fluency: Implications for Evaluative 
Judgment, 2003. 
29 Shimamura og Palmer, Aesthetic Science. bls. 259 
30 Shimamura og Palmer. bls. 257 
31 Shimamura og Palmer. bls. 259 
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1. Sjónræn áreiti í skynjunarflæði      

    
1.1 Gestalt  sálfræði        
Gestalt sálfræði á rætur sínar að rekja til Þýskalands árið 1910 og á uppruna sinn í 

rannsóknum á skynjun. Hugmyndafræði Gestalt byggist á því að skilja hvernig það 

sem við sjáum myndar eina skipulagða heild, en það er gert út frá ákveðnum 

reglum.32 Christian Von Ehrenfels hélt því fram að öll fagurfræði byggðist á grundvelli 

Gestalt reglanna enda byggist fagurfræðileg upplifun á skynjunarferlinu sjálfu. Þetta 

byggist á uppgvötun hans á því að mannfólkið getur greint ákveðnar melódíur sem 

þær sömu án þess að nóturnar séu á sömu tíðninni. Út frá því sá hann Gestalt sem 

eiginleika sem byggjast á gögnum um skynjun, það er, heildin er meira en partar af 

heildinni en partarnir eru grunnur heildarinnar. 33 34 Heildin á því sem við skynjum er 

því frekar meðtekin áður en partar hennar ná fótfestu í meðvitund okkar, en 

meðvitundin hefur þann eiginleika að samræma það sem við skynjum.  

 Sálfræðingurinn Rudolf Arnheim hefur nýtt Gestalt reglurnar í rannsóknum 

sínum á sjónrænum áreitum í fagurfræði.35 Rannsóknir hans snúa að greiningum á 

því hvernig listaverk samræmast Gestalt reglunum þar sem hann talar um öfl í 

skynjun, en þar á hann við bæði sálfræðileg það er að segja upplifunin sjálf ásamt 

því sem við raunverulega sjáum. Listamenn styðjast síðan við þessi öfl sem eru þá 

jafnvægi, samlyndi í formum og staðsetningar þeirra. Að hans mati á fagurfræðileg 

upplifun sér stað út frá þessum ölfum sem stunda geta veitt ró eða búið til spennu. 

Dæmi um það er til að mynda þegar við skynjum jafnvægi í sjónrænum áreitum. 

Þegar hringur er til dæmis staðsettur á ferningi með jöfnu millibili milli horns miðju þá 

togast hringurinn alltaf að miðjunni.   

 Eitt það algengasta sem þekkt er í skynjun er skipulag, en það er hvað er 

flokkað saman og hvað á heima í ákveðnum hóp og hvað á ekki heima þar. Þetta er 

talin vera mjög sterk tilhneiging þar sem okkur finnast sumir hlutir passa mun betur 

saman en aðrir.36 Oft er talið vera samasem merki á milli skipulags og flokkunar en 

svo er ekki þar sem flokkun er aðeins partur af skipulagi í skynjun, en samt sem áður 

 
32 Goodwin, A History of Modern Psychology. bls 288-289 
33 Klaus Schwarzfischer, “The Aesthetic Meaning of Syntactic, Semantic and Pragmatic Gestalt 
Integrations in Integrative Aesthetics” 33, No.3/4, no. Gestalt Theory (2011): 345–62. 
34 Wagemans o.fl., “A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception.” 
35 Arnheim, Art and Visual Perception. 
36 Wagemans o.fl., “A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception.” 
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mjög mikilvægur partur.37 Fyrsta reglan sem þróaðist, regla Pragnanz sýnir að við 

leitumst við að túlka umhverfið í sinni einföldustu mynd.38 Það er grunn tilhneiging í 

sjónræna skynkerfinu að reyna að meta raunveruleikan út frá sem er líklegasta en 

jafnframt yfirleitt einfaldasta ágiskunin. Aðstæður eru oft á tíðum tvíræðnar og þá 

reyna flokkunar reglurnar eftir bestu getu að fylla inn í eyðurnar eftir sem bestu getu 

þegar við sjáum áreiti í umhvefinu okkar. Dæmi um það er til að mynda eitthvað áreiti 

sem fellur bakvið annað áreiti svo við sjáum aðeins part af því, en þá er oft einfalt 

fyrir okkur samt sem áður að skynja þær útlínur sem tapast úr augsýn. 

Samhverfa sem er ein af Gestalt reglunum er dæmi um sterkt sjónrænt áreiti 

þar sem hún hefur að geyma færri upplýsingar en áreiti sem teljast ósamhverf.39 Að 

því sögðu er hún sérstaklega einföld til úrvinnslu.40 Samhverfa er mjög sterkt 

fyrirbæri og finnst víða í náttúrunni, en hún er einnig ríkjandi í dýrum. 41 42  

Þróunarfræðilegar ástæður eru taldar liggja að baki samhverfu þar sem hún gefur til 

kynna heilsu sem er aðlaðandi eiginleika í mökum og er því talin tengjast náttúruvali. 

Annar möguleiki er sá að ákveðin atriði eins og samhverfu ásamt forgrunns-

bakgrunns andstæðum og áframhald á áreitum hafi þróast sem ákjósanleg merki 

milli dýra í náttúrunni þar sem úrvinnsla á þeim er einfaldari og þau skynjuð fyrr en 

önnur áreiti, það er þau veita skynjunarflæði.43   

Ástæða þess að forgrunns-bakgrunns reglan sé tilvalin að hafa þróast sem 

merki í náttúrunni er sú að hún er ein helsta grunnskynjunin, en það er tilhneigingin 

til þess að reyna aðgreina forgrunninn frá bakgrunninum.44 Þessi tilhneiging á sér 

sífellt stað og býr til grunninn að skynjun allra hluta í umhverfinu okkar. Við skynjum 

að hlutir í forgrunni séu með brúnir sem tilheyra þeim en ekki bakgrunninum og 

hjálpa okkur að aðskilja hluti eða fígúrur í forgrunni frá bakgrunninum.45 Ásamt því 

 
37 Wagemans o.fl. 
38 Koffka, “Perception.” 
39 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
40 Reber, “Perceptuaal Fluency, Preference, and Evolution.” 
41 Reber. 
42 Winkielman o.fl., The Hedonic Marking of Processing Fluency: Implications for Evaluative 
Judgment. 
43 Reber, “Perceptuaal Fluency, Preference, and Evolution.” 
44 Gerd Gigerenzer og Daniel G. Goldstein, “Reasoning the Fast and Frugal Way: Models of Bounded 
Rationality.,” Psychological Review 103, no. 4 (October 1996): 650–69, https://doi.org/10.1037/0033-
295X.103.4.650. 
45 Jon Driver og Gordon C. Baylis, “Edge-Assignment and Figure–Ground Segmentation in Short-
Term Visual Matching,” Cognitive Psychology 31, no. 3 (December 1996): 248–306, 
https://doi.org/10.1006/cogp.1996.0018. 
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þá lítur bakgrunnurinn út fyrir að teygja anga sína út úr rammanum sem er 

einstaklega sterk skynjun. Hlutur í forgrunni er þá einnig eftirminnilegri en 

bakgrunnurinn þar sem forgrunnur inniheldur oftar aðalatriði myndflatarins og þar 

með yfirleitt fleiri upplýsingar en bakgrunnurinn.46 Líkt og samhverfa þá styður reglan 

um áframhald skynjun á flóknum áreitum sem við teljum eiga saman eins og til að 

mynda línur og kúrvur.47 Áframhald er sú skynjun að flokka saman áreiti sem flæða 

saman, en dæmi um það eru línur sem samræmast í rými án þess þá að tengjast 

bókstaflega. Línurnar flæða saman í sömu átt, stundum lífrænar og stundum í griddi 

og skiptir þá ekki máli ef annað áreiti kemur á milli því við flokkum þær samt saman 

sem eina heild.48          

Sjónræn áreiti með litlar upplýsingar eru talin vera ánægjulegri en áreiti með 

miklar upplýsingar sem teljast þá vera flókin.49 Ástæðan fyrir þessari ánægju er sú 

að skynjunarflæði á sér stað þar sem auðveldari úrvinnsla fæst úr áreitum með 

minna magn af upplýsigum. Eins og fram kom byggir Gestalt sálfræðin á því að 

mannveran er  sífellt að reyna að skipuleggja og flokka áreiti í umhverfinu sem gerir 

það að verkum að við erum sífellt að reyna einfalda það sem við sjáum.50 Optískar 

tilraunir hafa sýnt fram á að við hvert tækifræði sem gefst höfum við tilhneigingu til 

þess að færa form aftur niður í þeirra einföldustu mynd.51 Sýnt hefur verið fram á að 

þegar umhverfisáhrif eru lágstemmd, það er, þau eru gerð óskýrari með því að 

minnka stærðina á áreitum eða draga úr ljósgæðum benda niðurstöður til þess að 

áreitin eru talin vera einfaldari og samhverfari en þau raunverulega eru. Mikilvægt er 

þó að benda á þann misskilning að Gestalt sálfræðin haldi því fram að aðeins sé vilji 

til þess að skynja einföld áreiti til að róa hugann. Í stað þess er heldur verið að leggja 

áherslu á að góð form, lífræn eða ólífræn, er eiginleiki sem kemur frá náttúrunni.52   

Eins og fram kom er talið er að samhverfa sé ríkjandi í bæði mönnum og 

dýrum þar sem hún er yfirleitt valin fram yfir aðrar upplýsingar í umhverfinu, en það á 

 
46 Driver og Baylis. 
47 Wagemans o.fl., “A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception.” 
48 Wagemans o.fl. 
49 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
50 Reber. 
51 Rudolf Arnheim, “Gestalt and Art,” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 2, no. 8 (1943): 71, 
https://doi.org/10.2307/425947. 
52 Arnheim. 
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sérstaklega við um lóðrétta samhverfu.53 54 Þetta val á samhverfu á sér stað jafn vel 

þó svo það sé ekki að þjóna neinum sérstökum tilgangi, það er, til að hjálpa lífveru 

að komast að eins og sem merki til dæmis.55 Áhugavert er að einnig er auðveldara 

að skynja og bera fyrr kennsl á samhverf áreiti þegar þó þau séu sýnd frá 

mismunandi sjónarhornum.56 Með það að leiðarljósi er einstaklega sterkt fyrir útlit á 

vörum eða pakkningum þeirra að innihalda samhverfu að einhverju leyti þar sem hún 

virðist kalla á okkur og við erum fær um að koma fyrr auga á hana ásamt því að 

úrvinnslan á samhverfum áreitum er hraðari. Munur er á því hvort um er að ræða 

lóðrétta samhverfu eða spegla samhverfu og lárétta samhverfu en fólk laðast 

almennt frekar að lóðréttri samhverfu.57 Sýnt hefur verið fram á skilvirkni lóðréttrar 

samhverfu samhverfu við hönnun á umbúðum.58 Lóðrétt samhverfa er að jafnaði ekki 

jafn flókið sjónrænt áreiti og lárétt samhverfa og hafði því jákvæðari áhrif hjá 

neytendum við val þeirra á umbúðum. Jákvæð tengsl voru á milli lóðréttrar 

samhverfu á umbúðum og ákvörðun neytenda að velja þá fram yfir aðrar vörur sem 

ekki höfðu sömu sjónrænu eignleika.59  

Þegar bakgrunns-forgrunns reglan er við lýði er mun auðveldara fyrir okkur að 

skynja form í forgrunni þar sem andstæður þar á milli aukast ásamt því greina dýpt í 

myndefni.60 Að því sögðu verður myndefnið ósjálfrátt skýrara og fólk er líklegra til 

þess að velja myndir sem sýna miklar andstæður en litlar.61 Dæmi um það er þegar 

andstæður á formum var stjórnað, það er þau form sem voru með miklar andstæður 

á móti bakgrunni voru valin af þátttakendum fram yfir hringi á móti bakgrunni með 

veikum andstæðum. Hámarks skýrleiki er þá einnig mjög mikilvægur og gott viðmið í 

hönnun þar sem hann skiptir sérstaklega miklu máli þegar texti er notaður, en dæmi 

um það voru orð í mismiklum andstæðum ásamt því að vera misskýru leturgerð sem 

 
53 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
54 Reber, “Perceptuaal Fluency, Preference, and Evolution.” 
55 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
56 Magnus Enquist og Anthony Arak, “Symmetry, Beauty and Evolution,” Nature 372, no. 6502 
(November 1994): 169–72, https://doi.org/10.1038/372169a0. 
57 Reber, “Perceptuaal Fluency, Preference, and Evolution.” 
58 Arnaud Bigoin-Gagnan og Sophie Lacoste-Badie, “Symmetry Influences Packaging Aesthetic 
Evaluation and Purchase Intention,” International Journal of Retail & Distribution Management 46, no. 
11/12 (December 10, 2018): 1026–40, https://doi.org/10.1108/IJRDM-06-2017-0123. 
59 Bigoin-Gagnan og Lacoste-Badie. 
60 Stephen E. Palmer, Vision Science: Photons to Phenomenology (Cambridge, Mass: MIT Press, 
1999). 
61 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
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sýnd voru þátttakendum.62 Þátttakendur tóku fyrr eftir orðum í sterkum andstæðum 

sem gaf til kynna hraða úrvinnslu en tóku lengri tíma að bera kennsl á orðin. Þar sem 

bæði auðlesin leturgerð og sterkar andstæður komu saman upplifðu þátttakendur 

auðveldleika í skynjun.  

   

1.2 Áhrif endurtekinna áreita        
Áhrif endurtekinna áreita á við um aðstæður þar sem áreiti er skynjað, en það þarf 

ekki endilega að vera meðvitað, og eykur síðan jákvæð áhrif á viðhorf viðkomandi 

gagnvart þess áreitis því oftar sem það er séð.63 Þessi áhrif sem eiga sér stað segja 

til um aukningu á úrvinnslu, það er hún verður einfaldari, á því áreiti í hvert sinn sem 

það er endurtekið. Þetta er einfaldasta leiðin til að gera áreiti kunnulegt fyrir fólki 

ásamt því að vera einföld leið til að fá fólk til að velja eitt fram yfir annað.64 Fólk velur 

frekar kunnuleg áreiti fram yfir áður óþekkt áreiti, en áreiti sem við sjáum endurtekið 

kalla fram jákvæð áhrif.65. Það er útskýrt sem svo að áreitið sjálft breytist ekki heldur 

eru það breytingar á úrvinnsluferlinu sjálfu sem á sér stað þegar viðkomandi skynjar 

áreitið.66 Út frá því styrkist skynjunarflæði þar sem auðveldara verður að vinna úr 

áreitinu í hvert sinn sem það er endurtekið. Það þykir sérstaklega sterkt að nákvæm 

endurtekning á sama áreiti skiptir ekki endilega máli. 67 Nóg þykir að sjá ákveðin stíl 

eða reglu yfirfært í annað samhengi hefur sömu áhrif á skynjunarflæði.68  

Dæmi um það er nóg þykir að sýna brot af setningu með ákeðnum 

stíleinkennum til þess að viðkomandi geti fyrr komið auga á þá reglu annars staðar. 

Þó svo aðeins sé nóg að sýna brot af endurteknu áreiti er þó tímalengd þess 

mikilbæg breyta fyrir skynjunarflæðið. Skynjunarflæði eykst því lengur sem 

viðkomandi sér áreitið.69 Til frekari stuðnings á áhrifum endurtekinna áreita hefur 

verið stuðst við lífeðlisfræðilegar mælingar.70 Rannsakað var virkni í andlitsvöðvum 

 
62 Rolf Reber, Pascal Wurtz, og Thomas D Zimmermann, “Exploring ‘Fringe’ Consciousness: The 
Subjective Experience of Perceptual Fluency and Its Objective Bases,” Consciousness and Cognition 
13, no. 1 (March 2004): 47–60, https://doi.org/10.1016/S1053-8100(03)00049-7. 
63 Zajonc, “Attitudinal Effects of Mere Exposure.” 
64 Zajonc, “Attitudinal Effects of Mere Exposure.” 
65 Robert F. Bornstein og Paul R. D’Agostino, “The Attribution and Discounting of Perceptual Fluency: 
Preliminary Tests of a Perceptual Fluency/Attributional Model of the Mere Exposure Effect,” Social 
Cognition 12, no. 2 (June 1994): 103–28, https://doi.org/10.1521/soco.1994.12.2.103. 
66 Shimamura og Palmer, Aesthetic Science. bls. 225 
67 Shimamura og Palmer. bls. 225 
68 Shimamura og Palmer. bls. 225-226 
69 Reber, Winkielman, og Schwarz, “Effects of Perceptual Fluency on Affective Judgments.” 
70 Piotr Winkielman og John T. Cacioppo, “Mind at Ease Puts a Smile on the Face: 
Psychophysiological Evidence That Processing Facilitation Elicits Positive Affect.,” Journal of 
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sem virkjast þegar fólk brosir. Þátttakendur horfðu á línu teikningar sem þeir höfðu 

ekki séð áður meðan virkni í andlitsvöðvum var mæld. Því lengur sem þátttakendur 

fengu að horfa á línu teikningar jókst virkni í andlitsvöðvum það er að segja 

þátttakendum byrjaði að líka betur við áreitið því lengri tíma sem þeir fengu til þess 

að horfa á það. Álitið er að þátttakendur hafi upplifað skynunarflæði þar sem 

úrvinnsla á áreitinu varð einfaldari sem leiddi til jákvæðra áhrifa gagnvart áreitinu.71 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að þessi áhrif geta einnig haft öfug áhrif. Óánægja 

eykst þá í hvert sinn sem áreiti er endurtekið hafi verið ónægja með áreitið til að 

byrja með.72  

Þó full meðvitund sé ekki nauðsynleg er auðveldara er að muna eftir áreiti 

sem nýlega hefur verið séð þar sem það er ekki eins erfitt að sækja það úr minni.73 

Þetta auðvelda aðgengi að áður séðu efni er öflugt tól. Endurtekning á áreiti, jafnvel 

aðeins eitt skipti, eykur jákvæðar tilfinningar og hjálpar neytendum að bera kennsl á 

varning.74 75 Hins vegar er þó ekki endanleg lausn að auglýsa bara eins oft og kostur 

er á þar sem einhverjar takmarkanir virðast vera til staðar við endurtekningu á 

áreitum.76 Hins vegar hefur verið sýnt fram á að það sé endilega nauðsynlegt að fólk 

geti kallað aftur fram í minni það auglýsingaefni sem það sá til þess að það hafi áhrif 

á kauphegðun fólks.77 

 
1.3 Frumgerðir 
         
Frumgerðir eru ósjálfrátt fyrirbæri sem á sér stað þegar fólk býr til frumgerðir í 

huganum fyrri ákveðinn flokk af áreitum. 78 Dæmi um það væri að ef við veljum fugla 

 
Personality and Social Psychology 81, no. 6 (2001): 989–1000, https://doi.org/10.1037/0022-
3514.81.6.989. 
71 Winkielman og Cacioppo. 
72 Philip Brickman o.fl., “Drive and Predisposition as Factors in the Attitudinal Effects of Mere 
Exposure,” Journal of Experimental Social Psychology 8, no. 1 (January 1972): 31–44, 
https://doi.org/10.1016/0022-1031(72)90059-5. 
73 Zajonc, “Attitudinal Effects of Mere Exposure.” 
74 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
75 Angela Y. Lee og Aparna A. Labroo, “The Effect of Conceptual and Perceptual Fluency on Brand 
Evaluation,” Journal of Marketing Research 41, no. 2 (May 2004): 151–65, 
https://doi.org/10.1509/jmkr.41.2.151.28665. 
76 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
77 Gail Tom o.fl., “Mere Exposure and the Endowment Effect on Consumer Decision Making,” The 
Journal of Psychology 141, no. 2 (March 2007): 117–25, https://doi.org/10.3200/JRLP.141.2.117-126. 
78 Shimamura og Palmer. bls. 257. 
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þá velur fólk dæmigerða eiginleika sem eru í fuglum til að búa til mynd af fugli í 

huganum sem á það til að birtast þegar við hugsum um fugla. Fólk velur almennt 

hluti sem hafa dæmigerða eiginleika fyrir ákveðinn flokk af áreitum umfram áreiti sem 

hafa ódæmigerða eiginleika. Við flokkum öll áreiti á einn eða annan hátt sem við 

sjáum og geta flokkar því verið ótæmandi, en frumgerðir af fuglategundum væru þá 

alla jafna mismunandi eftir menningarheimum.79 Á Íslandi væri ekki ólíklegt að 

frumgerð flestra Íslendinga væri Lóa, en annars staðar væri það ef til vill einhver 

önnur fuglategund. Frumgerð er því í raun ákveðið meðaltal af dæmigerðum 

eiginleikum fyrir hvern flokk áreita.80 Sýnt hefur verið fram á jákvæða tenginu milli 

fagurfræðilegs mats og ýmsra frumgerða.81 82 Dæmi um það er að fólk vill heldur 

frumgerðina eða það sem getur flokkast undir meðaltalið af ákveðnum flokkum áreita 

eins og þegar kemur að litavali eða málverkum.  

Talið hefur verið að þróunarfræðilegar ástæður liggi að baki því af hverju við 

veljum ákveðnar okkur ákveðnar frumgerðir.83 Dæmi um það er að sýnt hefur verið 

fram á að við löðumst frekar að andlitum sem eru nær frumgerðum en andlitum sem 

eru ekki líkar frumgerðum af andlitum.84 Ástæðan fyrir því er talin vera sú að það gefi 

okkur merki um heilsu í tilvonandi maka og gefi okkur þar með forskot þar sem það 

hjálpi okkur að komast af.85 Þó hefur ekki tekist að finna sérstakar tengingar milli 

heilsu og ákveðinnar frumgerð af andliti.86  

 Erfitt hefur reynst að svara spurningum um það af hverju fólk velur frumgerðir 

af ákveðnum áreitum fram yfir áreiti sem ekki líkjast frumgerðum.87 Að því sögðu er 

skynjunarflæði talin vera líkleg skýring af hverju frumgerðir eru ríkjandi hjá okkur. 

 
79 Shimamura og Palmer. bls. 257. 
80 Shimamura og Palmer. bls. 258. 
81 Colin Martindale og Kathleen Moore, “Priming, Prototypicality, and Preference.,” Journal of 
Experimental Psychology: Human Perception and Performance 14, no. 4 (1988): 661–70, 
https://doi.org/10.1037/0096-1523.14.4.661. 
82 P. Hekkert og P. C. W. Wieringen, “Complexity and Prototypicality as Determinants of the Appraisal 
of Cubist Paintings,” British Journal of Psychology 81, no. 4 (November 1990): 483–95, 
https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02374.x. 
83 Donald Symons, The Evolution of Human Sexuality, Nachdr. (Oxford: Oxford Univ. Press, 1981). 
84 Judith H. Langlois og Lori A. Roggman, “Attractive Faces Are Only Average,” Psychological 
Science 1, no. 2 (March 1990): 115–21, https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1990.tb00079.x. 
85 Randy Thornhill og Steven W. Gangestad, “Human Facial Beauty: Averageness, Symmetry, and 
Parasite Resistance,” Human Nature 4, no. 3 (September 1993): 237–69, 
https://doi.org/10.1007/BF02692201. 
86 S. Michael Kalick o.fl., “Does Human Facial Attractiveness Honestly Advertise Health? Longitudinal 
Data on an Evolutionary Question,” Psychological Science 9, no. 1 (January 1998): 8–13, 
https://doi.org/10.1111/1467-9280.00002. 
87 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
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Skynjunarflæði er talið eiga sér stað þegar við sjáum frumgerðir þar sem úrvinnsla á 

dæmigerðum eiginleikum er einfaldari. 88 Það er vegna þess að þessi áreiti eru 

algengari, það er við sjáum þau oftar, og eru því valin oftar fram yfir önnur áreiti sem 

innihalda ódæmigerða eiginleika fyrir þann flokk áreita.  

 Sýnt hefur verið fram á áhrif frumgerða í fagurfræðilegu samhengi þar sem 

þátttakendum voru sýnd fjörtíu málverk sem uppfylltu mismikið dæmigerð einkenni 

um súrrealisma.89 Öllum þátttakendum voru sýnd málverk: einn hópurinn sá ekki tíu 

minnst dæmigerðu málverkin og einn hópur fékk ekki að sjá tíu mest dæmigerðu 

málverkin. Í lokin áttu allir þátttakendur að dæma öll málverkin og í ljós kom að 

þátttakendum líkaði betur við dæmigerðu málverkin fram yfir ódæmigerðu málverkin 

óháð því í hvorum hópnum þátttakendur höfðu verið í. Að því sögðu virðist það ekki 

skipta máli hversu lengi þátttakandi fékk að sjá hvert málverk fyrir sig því dæmigerðu 

súrrealísku málverkin voru samt alltaf valin fram ódæmigerðu súrrealísku 

málverkin.90  

Önnur áhugaverð rannsókn var gerð þar sem þátttakendur skoðuðu 

tilviljanakennd doppumunstur, en munstrin voru þannig gerð að gátu síðar runnið 

saman við ákveðnar frumgerðir.91 Þátttakendur völdu síðar þessar ákveðnu 

frumgerðir fram yfir óséð munstur og sýndu líffræðileg viðbrögð við þeim sem gáfu til 

kynna jákvæð áhrif. Samt sem áður mundu þátttakendurnir ekki eftir þeim 

frumgerðum sem þeir sáu í upphafi sem gaf til kynna mjög sterkt skynjunarflæði, það 

er, þátttakendurnir voru ekki meðvitaðir um hafa séð frumgerðirnar og úrvinnsla 

þeirra var hröð og einföld.92 Að því sögðu er hægt að tengja mjög sterkt saman 

aðlaðandi eiginleika eða eiginleika sem þykja eftirsóknarverðir við frumgerðir og 

ástæða þess er talin vera sú að skynjunarflæði á sér stað.93 Það er að segja, 

auðveldara er að vinna úr áreitum sem eru frumgerðir og þar með er upplifunin á 

þeim jákvæðari.  

   

 
88 Piotr Winkielman et al., “Prototypes Are Attractive Because They Are Easy on the Mind,” 
Psychological Science 17, no. 9 (September 2006): 799–806, https://doi.org/10.1111/j.1467-
9280.2006.01785.x. 
89 András Farkas, “Prototypicality-Effect in Surrealist Paintings,” Empirical Studies of the Arts 20, no. 2 
(July 2002): 127–36, https://doi.org/10.2190/UD7Y-GN8P-Q0EV-Q13J. 
90 Farkas. 
91 Winkielman o.fl., “Prototypes Are Attractive Because They Are Easy on the Mind.” 
92 Winkielman o.fl. 
93 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
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1.4 Grunnsáhrif        
Grunnsáhrif eiga sér stað þegar eitt áreiti hefur áhrif á svörun á öðru áreriti án þess 

að viðkomandi sé endilega meðvitaður um að það sé að gerast.94 Dæmi um það er 

til að mynda að þú ætlar út í búð að kaupa vín og áður en það gerist heyrir þú eða 

sérð eitthvað tiltekið áreiti eins og frosk.95 Ólíklegt er að áreiti eins og blóm sem þú 

ert nýlega búinn að sjá eða heyra ýti undir kauphegðun á vínum með mynd af 

froskum. Samt sem áður er líklegra að viðskiptavinur sem reglulega er minntur á 

froska velji frekar vínflöskur með mynd af froski á merkimiðanum en viðskiptavinur 

sem sér eða heyrir ekkert um áreiti eins og froska. Þessar tengingar sem skapast 

milli ótengdra áreita eins og merkimiða á vínflöskum og froskum verða til því 

úrvinnsla á froskum verður auðveldari. Þarna er skynjunarflæði að eiga sér stað þar 

sem verið er að undirbúa eða grunna viðskiptavininn fyrir tilteknu áreiti sem síðar 

eykur fagurfræðilegt gildi þess og fær hann til þess að hallast frekar að þessu 

ótengda áreiti, það er vínflöskum með mynd af frosk á merkimiðanum.96   

 Margir kannast eflaust við að hafa séð vöru auglýsta með myndefni sem 

tengjast vörunni á litlan sem engan hátt, en til að mynda þekkt dæmi eins og bílar 

sem auglýstir eru með fallegum konum. Þá er áhugavert hvernig hægt er að ýta 

undir val á vörum þó svo engin merkingarbær tengsl virðast vera milli ótengdra 

áreita.97 Hins vegar er áhrifaríkt þegar sjónrænt áreiti sem á að tengja við ákveðna 

vöru sé einstakt á einhvern hátt á meðan þýðingamikil tenging sem slík á milli þeirra 

þarf ekki að vera til staðar.98 Að því sögðu er það sérstaklega viðeigandi þegar sá 

sem auglýsir vöru til sérstaks markhóps reynir að nýta sjónræna eiginleika á 

markaðsefni sem snertir á ýmsum þáttum í lífi markhópsins. Þessir 

handahófskenndu sjónrænu eiginleikar með tilliti til vörunnar ýta þá undir 

skynjunarflæði hjá markhópnum sem upplifir auðvelda úrvinnslu á markaðsefninu 

sem ýtir undir jákvæð áhrif þeirra á vörunni.  

Að öðru leyti hefur verið sýnt fram á að sjónrænir eiginleikar sem notaðir eru í 

merki (e. logo) eða annað markaðsefni fyrir vörur en tengjast þeim ekki á neinn hátt 

 
94 Aparna A. Labroo, Ravi Dhar, og Norbert Schwarz, “Of Frog Wines and Frowning Watches: 
Semantic Priming, Perceptual Fluency, and Brand Evaluation,” Journal of Consumer Research 34, 
no. 6 (April 2008): 819–31, https://doi.org/10.1086/523290. 
95 Labroo, Dhar, og Schwarz. 
96 Labroo, Dhar, og Schwarz. 
97 Labroo, Dhar, og Schwarz. 
98 Labroo, Dhar, og Schwarz. 
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eru líklegri til að vera betri auglýsing fyrir þær vörur.99 Það er að segja, vínflöskur 

með myndum af froskum til dæmis hafa forskot á samkeppni á öðrum sem hafa 

þýðingamikla tengingu milli vöru og markaðsefni eða merkis, það er vínflöskur með 

mynd af vínberjum. Ástæða þess er talin vera sú að ólíklegt sé að samkeppnisaðili 

noti svipað markaðsefni eða merki og því líklegt að þegar engin sjónræn tenging 

virðist vera milli markaðsefnis eða merkis og vöru að þá hagnast það sérstaklega 

tiltekinni vöru sem sker sig úr samkeppninni.  

Þegar litið er til lengri tíma fyrir vörumerki er jákvætt að hafa einstakt auðkenni 

fyrir vörur sem ólíklegt er að samkeppnisaðili deili. Það er vegna þess að þá er 

einungis verið að ýta undir skynjunarflæði fyrir vöru hjá ákveðnu fyrirtæki en ekki 

sama vöruflokk hjá öðrum fyrirtækjum. Þó eru skiptar skoðanir þar sem því er einnig 

haldið fram að mikilvægt sé að hafa sterkar tengingar til dæmis á milli vörumerkis og 

vara þar sem það hefur jákvæða áhrif á endurheimt á auglýsingaefni.100 Það getur 

þó verið á kostnað vörumerkisins sem blandast við samkeppnisaðila og ýtir undir 

skynjunarflæði á öllum tengdum vöruflokkum. Að því sögðu styrkir það vörumerkið 

að hafa óþekktar sjónrænar tengingar milli vöru og markaðsefnis eða merkis að 

gefnu tilefni að það hafi þó merkingabæra teningu við markhópinn.  

 

1.5 Fegurð og sannleikur        
Vísindamenn og listamenn hafa lengið talið fegurð og sannleik sem einn og sama 

hlutinn, en það var talið ómögulegt að eitthvað sem gæti talist fallegt væri ekki 

satt.101 Í heimspeki hefur svipuð hugmyndafræði og fegurð og sannleikur lengi verið 

þekkt, en talið var að vísindalegar tilgátur væru líklegri til þess að vera sannar ef þær 

væru einfaldar þar sem fagurfræðileg gildi var að finna í einfaldleika kenninga.102 Að 

því sögðu hefur verið til umhugsunar hvort fegurð og sannleikur nýti sér svipuð 

sálfræðitengd úrvinnsluferli. Sýnt hefur verið fram á að fólk nýti sömu upptök í 

hugrænni úrvinnslu þegar það leggur mat á hvað er fallegt og hvað er sannleikur. 

Þessi sameiginlega uppspretta sem á sér stað í báðum tilfellum er skynjunarflæði, en 

því er haldið fram að öll áreiti sem veita auðvelda úrvinnslu, það er hugræn 
 

99 Labroo, Dhar, og Schwarz. 
100 Kevin Lane Keller, Susan E. Heckler, og Michael J. Houston, “The Effects of Brand Name 
Suggestiveness on Advertising Recall,” Journal of Marketing 62, no. 1 (January 1998): 48–57, 
https://doi.org/10.1177/002224299806200105. 
101 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
102 Reber. 



 16 

úrvinnsla- eða skynjunarflæði eru einnig líkleg til þess að hafa jákvæð áhrif á 

dómgreind okkar um sannleika þess áreitisins.103 104 Dæmi um það er að 

endurtekning á áreitum er talin veita jákvæð áhrif, það er viðkomanda líkar við áreitið 

ásamt því að það hafi jákvæð áhrif á dómgreind hans um sannleika áreitisins.105 106 

Mannleg rökhugsun kemur að sjálfsögðu í veg fyrir að við setjum alltaf samasem 

merki á milli þess sem er fallegt, það er þess sem okkur líkar við, og að það sé satt. 

107 Áhugavert er þó að skynjunarflæði sé sami grundvöllur fyrir upplifuninni á þeim 

sjónrænu áreitum sem við teljum vera falleg og sönn.108  

 Erfitt getur reynst að meta áhrif skynjunarflæðis í rannsóknum á sannleika þar 

sem áhrif endurtekinna áreita koma fyrir, en þá fá þátttakendur aukinn tíma til þess 

að velta staðhæfingum fyrir sér. Gerð var rannsókn þar sem stjórnað var fyrir áhrifum 

skynjunarflæðis með því að sýna staðhæfingar aðeins einu sinni.109 Eins og fram 

kom ætti hvaða breyta sem ýtir undir skynjunarflæði að vera valin fram yfir breytur 

sem gera það ekki. Í þessari tilteknu rannsókn var kannað hvort staðhæfingar sem 

studdust við forgrunn-bakgrunns regluna, sem í þessu tilviki var letur í sterkum 

andstæðu lit við hvítan bakgrunn, væru frekar taldar sannar en fullyrðingar sem væru 

í veikum andstæðu lit við hvítan bakgrunn. Auðveldara er fyrir fólk að skynja það 

sem það les þegar miklar andstæður myndast á milli lit leturs og bakgrunns þess, en 

út frá því verður úrvinnslan auðveldari þar sem letrið verður skýrara og upplifun á 

skynjunarflæði líklegri.110 Niðurstöður þessarar rannsóknar studdu það þar sem 

staðhæfingar sem voru í sterkum andstæðu lit gegn hvítum bakgrunni voru frekar 

taldar sannar en staðhæfingar sem sýndar voru í veikum andstæðu lit gegn hvítum 

bakgrunni.111 Hver staðhæfing var þá aðeins sýnd þátttakendum einu sinni sem kom 

í veg fyrir að áhrif endurtekinna áreita væru að ýta undir skynjunarflæði fram yfir þá 

 
103 Rolf Reber and Norbert Schwarz, “Effects of Perceptual Fluency on Judgments of Truth,” 
Consciousness and Cognition 8, no. 3 (September 1999): 338–42, 
https://doi.org/10.1006/ccog.1999.0386. 
104 Ian Maynard Begg, Ann Anas, og Suzanne Farinacci, “Dissociation of Processes in Belief: Source 
Recollection, Statement Familiarity, and the Illusion of Truth.,” Journal of Experimental Psychology: 
General 121, no. 4 (1992): 446–58, https://doi.org/10.1037/0096-3445.121.4.446. 
105 Zajonc, “Attitudinal Effects of Mere Exposure.” 
106 Reber og Schwarz, “Effects of Perceptual Fluency on Judgments of Truth.” 
107 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
108 Reber. 
109 Reber og Schwarz, “Effects of Perceptual Fluency on Judgments of Truth.” 
110 Shimamura and Palmer, Aesthetic Science. bls. 225 
111 Reber and Schwarz, “Effects of Perceptual Fluency on Judgments of Truth.” 
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breytu sem sem var valin, það er forgrunns-bakgrunns regluna.112 Að því sögðu 

getur það reynst mikilvægt fyrir hönnuði að vera meðvitaðir um að mikilvægt er að 

vera meðvitaður um önnur sjónarhorn en fallega eða áhugaverða framsetningu þar 

sem upplýsingar gætu verið skynjaðar á annan hátt en ætlast er til.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 Reber and Schwarz. 
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Lokaorð        
Fegurð er áhugaverð að mörgu leyti en ekki síður fyrir þær sakir að margir leggja 

misjafnt mat á það hvað telst vera fallegt. Þetta mat getur komið út frá mörgum 

áhrifaþáttum eins og hvaða menningu fólk kemur frá og fyrri þekkingu þess.113 Að því 

sögðu getur þessi upplifun um fegurð verið einstaklega huglæg. Áhugavert er að 

skoða fagurfræði út frá hlutlægum eiginleikum til þess að nýta þá þekkingu í hönnun 

og uppsetningu, en við skynjum sum áreiti á auðveldari hátt en önnur. Þekkt  

sjónræn áreiti sem auðvelt er að skynja eru til dæmis samhverfa og sterkar 

andstæður milli forgrunns og bakgrunns. Ástæða þess að við löðumst frekar að 

sjónrænum áreitum sem auðvelt er að skynja er sú að við upplifum skynjunarflæði. 

Flæði kenningin um fagurfræðilega ánægju sýnir fram á jákvæð áhrif gagnvart áreiti 

þegar úrvinnsla á sjónrænum áreitum er hröð og einföld sem gerir það að verkum að 

við upplifum skynjunarflæði.  

Öll sjónræn skynjunaratriði sem skoðuð voru nánar, það er Gestalt sálfræði, 

áhrif endurtekinna áreita, frumgerðir, grunnsáhrif og fegurð og sannleikur eiga það 

sameiginlegt að innihalda skynjunarflæði sem gerir skynjun á þeim auðveldari. Það 

hefur lengi verið þekkt að magn upplýsinga er mikilvægt og á sér langa sögu í 

fagurfræði.114 Þau skynjunaratriði sem hafa verið nefnd hér eru líklegri til þess að 

innihalda færri upplýsingar eða taka stuttan tíma að bera kennsl á og eru því meðal 

annars auðveldari í úrvinnslu.115 116 Hugurinn er uppbyggður á þann hátt að vinna 

betur úr áreitum sem falla undir skynjunarflæði.117 Gestalt sálfræði hefur einblínt á 

sérstaklega á áreiti sem innihalda   lítið magn af upplýsingum.118 119 Dæmi um það er 

áreiti sem hafa sterkar forgrunns bakgrunns andstæður, en þá tekur styttri tíma að 

vinna úr þeim áreitum þar sem úrvinnslan er hröð og einföld sem eykur síðar jákvæð 

áhrif gagnvart þeim áreitum. Hins vegar eru það áhrif endurtekinna áreita, en það 

 
113 Shimamura and Palmer, Aesthetic Science. bls 238-239. 
114 Arnheim, Art and Visual Perception. 
115 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
116 Reber, Wurtz, and Zimmermann, “Exploring ‘Fringe’ Consciousness.” 
117 Shimamura og Palmer, Aesthetic Science. bls. 225. 
118 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
119 Arnheim, Art and Visual Perception. 
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tekur styttri tíma að bera kennsl á áreiti sem við höfum séð áður sem eykur hraða og 

einfalda úrvinnslu.120 121  

Þau skynjunaratriði sem fjallað var um tengjast oft saman, en flest eiga þau 

það sameiginlegt að auka áhrif sín, það er skynjunarflæði, þegar áhrif endurtekinna 

áreita bætast við.122 Dæmi um það er til dæmis að frumgerðir og áhrif endurtekinna 

áreita. Stór partur af því að við löðumst að frumgerðum er að þau innihalda 

dæmigerða eiginleika. Ástæða þess að þeir eru dæmigerðir er meðal annars hægt 

að rekja til þess að þeir eru einfaldir í úrvinnslu og skapa því jákvæð áhrif og þar 

með sjáum við þá oftar en önnur áreiti sem gera það ekki.123 Þetta á einnig við um 

grunnsáhrif, en þegar búið er að tengja tvö áreiti saman styrkist sú tenging því oftar 

sem viðkomandi sér áreitin pöruð saman.124 Úrvinnslan á áreitinu sem miðað var við 

að tengja við hlutlaust áreiti eins og vín verður þá einnig einfaldari og hraðari í hvert 

skipti sem hún er endurtekin fyrir viðskiptavini. Að sama skapi teljum við kunnuleg 

áreiti, það er áreiti sem við sjáum oftar en önnur, til þess að vera líklegri til þess að 

vera sönn en áreiti sem við sjáum sjaldnar.125 126   

Flæði kenningin um fagurfræðilega ánægju kemur þó ekki án gagnrýni þar 

sem stundum hefur ekki verið talið að jákvæð áhrif gagnvart áreitum komi út frá 

skynjunarflæði. Dæmi um það er að ekki fannst til að mynda munur á lengd svörunar 

þegar þátttakendur horfðu á ljósmyndir í misgóðum gæðum.127 Ásamt því er talið að 

um of mikinn einfaldleika sé að ræða þegar fegurð er talin koma aðeins út frá 

skynjunarflæði.128 Skynjunarflæði getur aðeins veitt mild jákvæð áhrif þegar við 

upplifum skynjunarflæði út frá sjónrænum áreitum sem er samt sem áður 

áhugaverður útgangspunktur í hönnun. 

 

 

 
120 Shimamura og Palmer, Aesthetic Science. bls. 225 
121 Zajonc, “Attitudinal Effects of Mere Exposure.” 
122 Zajonc. 
123 Winkielman o.fl., “Prototypes Are Attractive Because They Are Easy on the Mind.” 
124 Labroo, Dhar, and Schwarz, “Of Frog Wines and Frowning Watches.” 
125 Reber, “Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceivers’s Processing 
Experience?” 
126 Reber and Schwarz, “Effects of Perceptual Fluency on Judgments of Truth.” 
127 Pablo P. L. Tinio og Helmut Leder, “Natural Scenes Are Indeed Preferred, but Image Quality Might 
Have the Last Word.,” Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 3, no. 1 (February 2009): 52–
56, https://doi.org/10.1037/a0014835. 
128 Thomas Armstrong og Brian Detweiler-Bedell, “Beauty as an Emotion: The Exhilarating Prospect 
of Mastering a Challenging World,” Review of General Psychology 12, no. 4 (December 2008): 305–
29, https://doi.org/10.1037/a0012558. 
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