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Úrdráttur 

Þessi ritgerð miðast að því að reyna að útskýra það flókna ferli sem á sér stað í huga 

mannverunnar þegar hún glímir við að fæða hugmyndir og hvernig þær hugmyndir spila 

saman innan samfélags. Góðar hugmyndir er eins og ryk í myrkrinu. Ósýnileg fyrir fólki allar 

götur fram að því að ákveðinn staður og ákveðin líðan lýsir upp einstök rykkorn í sandstormi 

hugans á þann hátt að hugmyndin stendur skýr fyrir þér en einungis fyrir framan þig. Annar 

einstaklingur á sama stað hefur aðra upplifun og sér þar af leiðandi önnur rykkorn. Hans 

hugmynd er önnur en allir hlutirnir sem eru til staðar eru þeir sömu, bara önnur uppröðun. 

Hvað er það sem ræður forgangsröðun þess sem manni finnst og hugsar? Farið er ítarlega inn 

í þessar hugleiðingar samhliða innri verkan heilans og taugakerfisins þar sem kannað er 

hvernig mannskepnan vinnur með hugtök og samhengi. Reynt er að sýna fram á að 

hugmyndir fæðast út frá þessu samhengi og erfitt, jafnvel ómögulegt sé að láta sér detta 

eitthvað í hug sem gæti talist glænýtt. 

 Þessar upplýsingar um eðli hugverka og hugmyndasköpunar innan í hugarheimi okkar 

eru síðan færðar yfir á samfélög í þeim tilgangi að kanna hvort einhver sameiginlegir 

eiginleikar leynast og að lokum hvaða þýðingu þessar upplýsingar hafa fyrir þá sem hafa 

viðurværi sitt á skapandi markaði. 
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Fyrir þá sem starfa á markaði þar sem hugverk eru megin uppistaða viðskipta flækist hin almennt 

meðtekna hugmynd um hvað eru verðmæti. Hvernig skilgreinir maður værðmæti hluta sem eru 

ekki til annars staðar en í huganum á fólki? Hvaða verðmiða setur maður á hugmyndir eða 

tengslanet? Þessi umræða (sem er líklega heitust innan ramma lögfræðinnar þar sem hugverk er 

skilgreint sem verk þar sem vinna höfundarins með huganum er aðalatriði1) á sér stað allsstaðar í 

þjóðfélaginu, sérstaklega í dag þegar einstaklingsframtök í íslenskri hönnun eru mjög áberandi frá 

degi til dags. Þetta umhverfi hefur starfsmenn þessa markaðar að vissu leiti á nálum hvað varðar 

hugmyndasköpun og fær hönnuði til að vera stanslaust að líta í kringum sig á þær hugmyndir sem 

eru að fæðast í kringum það. Fólk sem hefur viðurværi sitt af því að skapa hugmyndir vinnur í 

samkeppni hvert við annað þar sem hver keppist við að öðlast séreinkenni til að skera sig úr 

hópnum. Það lifir í stanslausum samanburði við nánasta starfsumhverfi sitt þar sem skiptir miklu 

máli að ná athygli og umtölun til að öðlast frama. Góðar hugmyndir eru lykilatriði til að fá góða 

umfjöllun, hvort sem hugmyndin sé grunnurinn að frumlegri hönnun eða lykillinn á bak við góða 

markaðssetningu. Fólk er sífellt að keppast við að fá þessar hugmyndir og kannski þá helst næstu 

„stóru“ hugmyndina. Svona „stórar“ hugmyndir eru þær sem standa uppúr hafsjónum þegar horft 

er aftur yfir farinn veg. Þær hugmyndir sem rata inn í bækur og hjálpa við að skilgreina lista-

stefnurnar sem við flokkum þær í. Þær þurfa ekki endilega að vera eitthvað sem unnt er að segja í 

fimm orðum, frekar einfaldlega stílbrigði sem hefur ekki sést áður eða fisísk meðhöndlun á efni 

sem hefur ekki tíðkast. Með öðrum orðum ný hlið á listgreininni. Þessi ritgerð mun fást við að 

reyna að útskýra hvernig þessar hugmyndir fæðast og hvernig þær þróast í samfélagi. Til að átta 

sig á þessu þarf bæði að kafa ofan í hvernig einstakar hugmyndir fæðast hjá fólki og síðan skoða 

það út frá því hvað það er sem fær eina hugmynd til að standa upp úr (stóra hugmynd) umfram 

aðrar. 

 

Myndun hugmynda 

Almennt þegar talað er um hugmynd þá finnst fólki oft eins og hún geti verið eitthvað eitt tiltekið  

atriði. Þú stendur frammi fyrir verkefni og það eina sem þú þarft til að leysa það er að fá 

einhverja „góða hugmynd“. Við lítum í kringum okkur og sjáum ótöld dæmi þess að verkefni hafi 

verið leyst með hugmyndum, sumum góðum en flestum vondum. Ætti þá ekki hver sem er að 

geta fengið hugmynd? Oft fær maður á tilfinninguna að hugmyndir séu eitthvað ljóðsögulegt sem 

                                                        
1 Páll Sigurðsson: Höfundaréttur. Háskólaútgáfan, 1994, bls. 15 
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maður rambar á í sakleysi sínu. Maður þarf ekki annað en að halda áfram leið sinni og 

óhjákvæmilega mun hugmynd stinga upp kollinum, fljóta upp á yfirborð hugans eins og áður 

ókortlögð eyja sem birtist á sjóndeildarhringnum, glæný og ókönnuð2. Þessi upplifun á 

hugmyndasköpun kemur heim og saman við okkar eigin reynslu en hver kannast ekki við að fá, 

líkt og eldingu í höfuðið, hugmynd sem manni finnst vera stök snilld og verðuskulda 

umsvifalausa framkvæmd? Hugmyndasköpun af þessari tegund dugir þó yfirleitt skammt þegar 

staðið er frammi fyrir skilafresti á henni. Þegar hugmyndirnar eiga að fæðast eftir pöntun þá 

furðar maður sig á því hvað þær virðast órafjarri og það sem manni þótti vera sífrjóar hugarlendur 

eru ekkert annað en ber eyðimörk þar sem maður stendur einn og yfirgefinn með örvæntinguna 

eina sem félagsskap. Hugmyndir eru oft eins og reykur, skýr mynd fyrir framan mann sem rennur 

svo á milli fingranna þegar maður ætlar að grípa hana. Þegar fólk finnur sig í þessum sporum 

gengur það yfirleitt í gegnum ákveðið vonleysi þar sem það fer að efast um eigin sköpunargáfu 

og skipa jafningjum sínum sess fyrir ofan sjálft sig. Hvar eru þá þessar hugmyndir sem manni 

finnst eiga að vera gnótt af? Hver er ástæða ritstíflunnar sem myndast þegar hugmyndir eiga að 

koma eftir pöntun og hvernig er hægt að leysa hana? 

 Þegar hugmyndamyndun er nánar athuguð þá skýrist ferlið og tilhugsunin um hugmyndir 

sem ímyndaða fugla sem flögra inn í hausinn á manni verður óraunhæfari og jafnvel barnaleg. 

Oft virðist sem auðveldara reynist að leysa af hendi verkefni þar sem viðfangsefnið er mjög 

afmarkað og allt efni sem maður hefur í höndunum verður að vera innan ákveðins ramma frekar 

en verkefni þar sem maður hefur fullkomið frelsi og fær algjörlega að ráða ferðinni sjálfur. Það er 

líkt og að þegar maður stendur frammi fyrir hafsjó af möguleikum sé ómögulegt að gera upp við 

sig hvar maður á að stinga sér út í en þegar maður stendur frammi fyrir barnalauginni, 

keppnislauginni og heita pottinum gefur auga leið hvaða valkostur hentar best og maður getur 

haldið ótrauður áfram án þess að vera þjakaður af áhyggjum yfir vali sínu. Þetta virðist við fyrstu 

sín vera ákveðin mótsögn við hið svokallaða sköpunarfrelsi sem þykir svo eftirsóknarvert en aftur 

á móti rökstyður þá afstöðu að hugmyndasköpun byggist á því að „skaparinn“ hafi fyrir framan 

sig ákveðna haldfestu, steina til að stikla á, á leið sinni að því sem honum finnst vera fullmótuð 

hugmynd. Hvernig ætti honum með örðu móti að geta þótt hugmynd vera fullmótuð nema með 

því að skoða hana út frá og bera saman við önnur hugtök [concept] sem eru fullmótuð í huga 

hans. Það má betur útskýra þetta með því að reyna að gera sér í hugarlund lit sem maður hefur 

                                                        
2 James Webb Young: A Technique for Producing Ideas. McGraw - Hill, 2003, bls. 5 
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aldrei séð. Er mögulegt að ímynda sér einhvern lit sem er ekki einn af þeim sem við þekkjum í 

kringum okkur? Ef sá litur væri til þá myndi hann að öllum líkindum lenda á því tíðnisviði ljóss 

sem við köllum útfjólublátt eða innrautt en við skýrum þessar ljóstíðnir í höfuðið á næstu 

nágrönnum sínum vegna þess að við getum einmitt ekki gert okkur í hugarlund hvernig þeirra 

einstaki litur er, það er við höfum ekkert viðmið til að átta okkur á því hvernig þeir væru, hafandi 

aldrei séð þá með eigin augum. Er ekki sama lögmál að verki þegar það kemur að hugmyndum? 

Við getum hvorki áttað okkur á né séð fyrir hugmynd fyrr en við höfum myndað samhengi í 

huganum fyrir hana og fyrst þá getur hún staðið skýr fyrir framan okkur. Þetta gefur til kynna að 

hugmyndir byggi að öllu leiti á þekkingu og hugtökum sem þegar eru til staðar í hugarheimi 

okkar og eigin getu til að sjá og mynda samhengi þeirra á milli. 3 

 

Myndun minninga 

Til þess að átta okkur betur á því hvernig þetta virkar þurfum við að skoða hvernig mannsheilinn 

myndar minningar og vinnur úr þeim. Ótaldir vísindamenn hafa einbeitt sér að því að skoða 

hvernig þetta ferli á sér stað og lagt fram tilgátur um hvernig við geymum þessar upplýsingar, að 

því virðist í heilanum, og hvernig við köllum þær fram. Mannsheilinn er miðja taugakerfisins og 

er á margan hátt mjög sambærilegur heilum í öðrum spendýrum, þrátt fyrir að vera hlutfallslega 

talsvert stærri. Þessi stærðarmunur er að mestu leiti til staðar vegna heilabarkarins sem er þétt 

ofinn og ótrúlega flókin vefur af taugafrumum sem hylur yfirborð heilans4. Það sem hefur einna 

frekar staðið í vegi fyrir því að vísindamönnum takist að skýra gangverk heilans er hve 

óendanlega flókinn hann er og að það er allt að því ómögulegt, með tækniþekkingu nútímans, að 

fylgjast með innri virkni hans í lifandi lífveru. Þetta stafar af því að allar taugar og líffæri innan 

þessa kerfis eru algjörlega óaðgengilegar þangað til að búið er að skera þær úr og koma þeim 

fyrir undir smásjá. Af þessum ástæðum verða lang flestar rannsóknir á heilanum og myndun 

minninga að eiga sér stað í heimi kenninga þar sem rannsóknir og tilgátur eru einu almennilega 

haldbæru verkfærin. En jafnvel þegar vísindalega ferlið virkar eins og best verður á kosið, þegar 

vel unnar rannsóknir og samanburður á hinum og þessum kenningum og tilgátum grisjar í burtu 

slæmu hugmyndirnar þá vaknar spurningin um hversu vel einhver ein tilgáta getur lýst því sem á 

sér stað í raunveru-leikanum? Er kenning uppgötvuð eða fundin upp? Eru rafeindir og kvarkar til 
                                                        
3 James Webb Young: A Technique for Producing Ideas. McGraw - Hill, 2003, bls. 19 
4 Aldís Guðmundsdóttir, Jörgen Pind: Sálfræði, Hugur og þroski. Mál og menning, 1988, bls. 
64 
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sem litlar kúlur eða er það einungis þægileg hugmynd fyrir okkur til að skilja betur og setja upp 

upplýsingar á aðgengilegan máta5? Við verðum að gera ráð fyrir því að hugmyndir okkar um 

innri verkan heilans lýsi ekki endilega í smáatriðum því ferli sem á sér stað, enda er það ekki 

tilgangurinn með þessari ritgerð, heldur einungis að reyna að fikra sig áfram í átt að einhvers 

konar skilningi á því ferli sem á sér stað þegar við myndum hugmyndir. 

 Eitt er víst og það er að heilinn tekur á móti öllum upplýsingum og áreiti í gegnum þau 

skynfæri sem standa honum til boða (í flestum tilfellum augu, eyru, nef og húð). Vísindamenn 

hafa getað fylgst með því hvernig taugakerfið flytur þessi boð um líkamann. Taugafruma er 

örvuð í annan endan með taugaboðefnum sem, þegar þau hafa náð ákveðnum þröskuldi, fá hana 

til að hleypa af litlum rafstraum sem ferðast um hana endilanga og leysa úr læðingi, þegar í 

endann er komið, sín eigin taugaboðefni sem þá örva næstu taugafrumu og svo koll af kolli6. 

Þetta er afar gróf mynd af því hvernig samskiptanet líkamans virkar og lýsir því hvernig 

upplýsingar berast á milli staða en hún segir okkur lítið um hvar þessar upplýsingar eru geymdar 

þannig að við getum seinna rifjað þær upp. Eru minningar bara myndbandsupptökur í hugum 

fólks? 

 Í upphafi þegar vísindamenn voru að vinna með þessar hugleiðingar þá voru framkvæmdar 

tilraunir á rottum þar sem þeim var kennt á tiltekið völundarhús. Eftir að þær höfðu náð tökum á 

völundarhúsinu var hluti af heilanum fjarlægður, alltaf nýr hluti, og síðan fylgst með hversu vel 

rotturnar réðu við að rata aftur út í þeirri von að hægt væri að bera kennsl á þann hluta heilans 

sem geymdi minninguna um hvernig ætti að komast út úr völundarhúsinu. Það kom 

vísindamönnunum eilítið á óvart að sama hvaða hluti heilans var fjarlægður þá rataði rottan alltaf 

út úr völundarhúsinu en þó eilítið verr en fyrir aðgerð. Ef rottuheilar eru á einhvern hátt 

sambærilegir mannsheilanum þá virðist þetta gefa til kynna að minningar séu alls ekki geymdar í 

heilanum, að minnsta kosti ekki á neinum sértilgerðum stað. Það er þó líklegra að vandamálið 

liggi í því að hugmyndir okkar um hvað minningar eru í raun og veru passi ekki alveg nógu vel 

við raunveruleikann. Ef minningar eru ekki ritaðar inn í einhvers konar tileinkaðan gagnabanka í 

mannsheilanum hvar eru þær þá geymdar? Þegar vísindamenn byrjuðu að gera sér grein fyrir 

umfangi og flækjum viðfangsefnisins var ýmsum möguleikum velt upp og meðal annars voru 

                                                        
5 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. Vintage 
Books, a division of Random House inc., 1992, bls. XIII 
6 Aldís Guðmundsdóttir, Jörgen Pind: Sálfræði, Hugur og þroski. Mál og menning, 1988, bls. 
57-61 
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taugafrumurnar sjálfar og innri viði þeirra rannsökuð í þessu samhengi. Þegar við stöndum 

frammi fyrir ákveðnum upplifunum, til dæmis mynd af andliti eða ómur hláturs, þá nema 

skynfæri okkar það og senda upplýsingarnar áfram inn í tauganetið og einstök uppröðun 

taugafrumna virkist á einhvern hátt. Innan óendanlega flókins vefjar heilafrumna hefur ákveðin 

grein eða tré lýstst upp7.  

 

Taugavefir og samspil þeirra 

Þegar uppbygging þessara tauganeta er skoðuð virðist sem sumar taugafrumurnar séu nánast 

samgrónar á meðan aðrar hafa lítil sem engin samskipti. Þetta vakti athygli hjá ákveðnum 

rannsóknaraðilum sem fóru að skoða hvað olli því að samband sumra taugafrumna var sterkara 

en annarra og settu fram kenningu um orsök þess. Þeir héldu því fram að þegar nokkrar 

taugafrumur hleypa af taugaboðum á eina taug þá virki það áhrif sem þeir kalla „long-term 

potentiation“ (LTP8) og sambandið á milli taugannafrumnanna styrkist og þær lóðast saman. Eitt 

taugaboðið gæti komið frá grein taugafrumna sem standa fyrir bragðið af epli, annað boðið kæmi 

frá grein sem túlkar tilfinningu fyrir hnöttóttu formi og þriðja frá grein tauga sem standa fyrir 

litinn rauðan. Í gegnum styrkinguna orsakast það að næst þegar staðið er frammi fyrir hlutnum 

eru samskeytin þegar styrkt sem framkallar tilfinningu um kunnugleika hjá áhorfandanum. Það 

hefur orðið til minning um epli9.  

 Eftir að ákveðin grein eða munstur af taugum hefur verið virkt á þennan hátt þá dreifir hún 

úr sér. Munstur leiða af sér önnur munstur og meining og tilgangur breiða úr sér um vef heilans 

líkt og gárur frá stein sem hent er í tjörn10. Er þetta orsakasamband þá það sem við köllum 

minningar? Þegar maður rifjar upp bragðið af hamborgara er maður þá bara einfaldlega í 

rússíbana ólíkra skynhrifa um brautir taugakerfisins sem öll í sameiningu púsla saman í höfðinu á 

manni því sem manni finnst vera heilsteypt minning? Þetta kemur að vissu leyti heim og saman 

við þá vitneskju okkar um mannsheilann að hann er ótrúlega sterkt tól til þess að sjá meiningu þar 

sem hana er ekki að finna. Heilinn sigtar út gríðarlegt magn af daglegu upplýsingaflæði og vinnur 

frekar með fullbúin hugtök til að spara sér tíma og orku. Er þessi einstaki hæfileiki fyrir samhengi 

                                                        
7 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. Vintage 
Books, a division of Random House inc., 1992, bls. 20 
8 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. bls. 36 
9 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. bls. 80 
10 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. bls. 98 
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hinn eiginlegi drifkraftur sem gerir okkur kleyft að hugsa á þann hátt sem við gerum? 

 Vísindamenn hefur lengi dreymt um að skapa til tæki sem væri fært um að líkja eftir 

mannlegri hugsun eins og sjá má í mörgum hasar-kvikmyndum þar sem slíkt er gert með 

ófyrirséðum afleiðingum. Upp úr miðbiki 20. aldar unnu vísindamenn hörðum höndum, á 

mörgum sviðum tölvutækni og vísinda, að því að búa til tölvu með svokallaðri gervigreind.11 Þá 

voru flestir að ráðast á þetta verkefni með tungumál forritunarinnar að vopni, reynandi að forrita 

flóknar reglur sem gerðu tölvu kleift að svara spurningum um stuttan söguþráð eða álíka einföld 

verkefni. Þetta reyndist gerlegt á ákveðnu grunnstigi en um leið og fyrirliggjandi verkefni var á 

einhvern hátt tvírætt eða ekki sáraeinfalt sáu forritararnir fram á að kóðinn sem yrði nauðsynlegur 

væri gígantískur og nánast óframkvæmanlegur, hvað þá ef að fyrirhugað var að fara að forrita 

tölvuna upp að því marki að hún teldist búa yfir vitsmunastigi, sambærilegu við greind 

mannfólks. Nánast ógerlegt virtist að forrita tölvu til að búa yfir skilningi eða að sjá samhengi12.  

 Á svipuðum tíma voru þó vísindamenn sem rannsakað höfðu taugakerfið að gera tilraunir 

sem fólust í því að búa til afar einföld módel (einföld miðað við raunveruleikann sem þau áttu að 

líkja eftir) af neti sem átti að verka á svipaðan máta og taugavefur með taugum og samskeytum. 

Eitt þessara tækja átti að líkja eftir einföldum vef í nefinu og geta skynjað og flokkað lyktir eftir 

tegundum, lyktirnar voru táknaðar með þremur bókstöfum. Það sem kom vísindamönnunum helst 

á óvart var að gerfivefurinn gar ekki einungis flokkað lyktirnar heldur virtist hann geta borið 

kennsl á svipaðar lyktir. Ef hann fann lyktina ABC lýstist upp ákveðið munstur af taugum innan 

vefjarins og ef hann fann lyktina ABD þá brást hann við með öðru sjálfstæðu munstri. Hins vegar 

þegar vefnum var kennt að þekkja lyktina ABE til viðbótar þá endurskilgreindi hann þær 

taugaleiðir sem hann hafði í upphafi farið um sjálfan sig. Fyrst ABC, ABD og ABE hafa allir 

eitthvað sameiginlegt þá flokkaði vefurinn þá saman og brást við þeim öllum með sama 

mynstrinu. Ófyrirséð af sköpurum sínum hafði hann, einhvers staðar í stjörnuþoku taugatenginga 

sinna, myndað hugtak og „áttað sig“ á samhengi13. Þrátt fyrir að þessar tilraunir hafi skilað 

áhugaverðum árangri þá var þetta módel margfalt einfaldara en sá vefur sem er til staðar í 

höfðinu á okkur og gerði ekki ráð fyrir hinum ýmsu „x-faktorum“ sem eru til staðar í 
                                                        
11 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. 
Vintage Books, a division of Random House inc., 1992, bls. 131 
12 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. bls. 
101 
13 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. bls. 
106 
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taugafrumum.  

 Þessar tilraunir, og aðrar sambærilegar rannsóknir, gerðu það að verkum að margir 

vísindamenn ályktuðu að farsælasta leiðin til að skilja heilann væri að búa hann til frá grunni en 

aðal áskorunin var að skapa „lífrænni“ vél. Það er að segja vél sem deildi lífrænum styrkleikum 

og veikleikum heilans. Grunnurinn hafði verið lagður með einföldum módelum en spurningin var 

hvort hægt væri að nýta svipaða tækni til að vefa flóknari tauganet. Eru manneskjur nægilega 

gáfaðar til að skilja eigin heilabú upp að því marki að geta endurgert þau? Taugafræðingurinn 

Warren Sturgis McCulloch benti á að ekki einu sinni sá aragrúi af upplýsingum sem finnst í 

gríðarlegu gagnasafni erfðaefnis okkar kemst nærri því að vera nægilegur til að geta lýst þeim 

trilljónum tenginga innan taugakerfis mannverunnar. Hann ályktaði því í kjölfarið að genakóðinn 

hlyti að innihalda einungis grunn upplýsingar um uppbyggingu heilans. Hann setti í kjölfarið 

fram þá kenningu að mikið af þeim vef og tengingum sem þar finnast væru ómótuð og 

handahófskennd á fósturstigi en byrjuðu ekki að taka á sig mynd fyrr en áreiti á skynfæri, bæði í 

móðurkviði og eftir fæðingu örvaði vefinn og þegar upplýsingar byrjuðu að flæða tæki hann að 

mótast14.Þá byrjar vefurinn að læra smátt og smátt.  

 Með skilyrðingu taugavefjarins byrjar heilinn að skilgreina grundvallar hugtök í kringum 

sig eins og kannski liti og birtu. Þegar hann hefur náð tökum á grunnatriðunum þá notar hann þau 

hugtök til að skilja stærri hluti eins og muninn á birtunni í glugganum og birtunni frá sjónvarpinu. 

Þessum óvirkta vef má líkja við ógrynni af segulögnum sem haldast stöðugar í kassa, fylltum 

með matarolíu. Fyrir sakir samlíkingar má ímynda sér að sumar af þessum segulögnum hafi 

segulstefnuna norður og aðrar suður. Ef kassinn er hristur fara agnirnar á fleygiferð í seigfljótandi 

vökvanum, ýtandi á móti og dragandi að sér nágranna sína til skiptist áður jafnvægi kemst loksins 

aftur á. Ögnunum er þá dreift meira og minna að handahófi um innra rými kassans en á sumum 

svæðum er jöfn skipting á norður- og suðurögnum þar sem þær núlla hvor aðra út. Á öðrum 

svæðum munu agnirnar raða sér upp, margar með sömu stefnu. Þá vinna kraftar agnanna saman 

og mynda svæði sem teygir áhrif sín yfir á önnur svæði. Öll þessi óteljandi samskipti agnanna 

ákvarða uppbygginguna innan kassanum þar sem ríkja bæði stutt áhrif (frumur að hafa áhrif á 

frumur) og löng áhrif (frumugreinar að hafa áhrif á aðrar frumugreinar)15. Það er sem sagt áreiti 

                                                        
14 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. 
Vintage Books, a division of Random House inc., 1992, bls. 138 
15 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. 
Vintage Books, a division of Random House inc., 1992, bls. 126 



11 
 

frá umhverfinu sem fær vefinn í heilanum til að taka á sig mynd og þróa það net sem við finnum í 

hausnum á okkur. Menn hafa rannsakað þetta ferli og sýnt fram á það með ýmsum máta. Til 

dæmis með kettlingum sem, við fæðingu, fengu ógagnsæja linsu á annað augað. Taugavefurinn í 

því auga hélst óbreyttur þegar kettlingurinn þroskaðist á meðan vefurinn í hinu auganu þroskaðist 

mun betur en það sem gerist við eðlilegar aðstæður. Hins vegar þegar linsan er fjarlægð þá 

þroskast óvirkti vefurinn mjög hratt og jafnvægi milli augnanna komst hratt á16. 

 

Hugtök og gagnaúrvinnsla 

Í tilraun til að geta kortleggja á skilvirkan máta hvernig mannsheilinn vinnur úr upplýsingum hafa 

fræðimenn á borð við Leon Cooper reynt að setja upplýsingarnar í hnitakerfi sem vektora. Þegar 

hornið á milli tveggja vektora (hugtök) í kerfinu (heilinn) er stórt þá er ólíklegt að kerfið rugli 

þeim saman, þegar þeir eru samsíða á það erfiðara með að gera upp á milli. Þá myndi til dæmis 

vektorinn fyrir hvítan kött vera nánast samsíða við vektorinn fyrir gráan kött á meðan vektorinn 

fyrir rauðan Ford færi þvert á ská við þá17. 

 Með því að sýna fram á hvernig minningar og gagnavinnsla geta verkað samhliða í sama 

kerfinu var tekið stórt skref í því að útskýra hvernig við hugsum og vinnum úr minningum. Þetta 

sýndi fram á að við höfum enga þörf fyrir sérstakan stað í heilanum til að vinna úr upplýsingum, 

annan til að draga ályktanir og þriðja fyrir rökhugsun. Minni og rökhugsun sem eru forsenda þess 

að geta skapað heilsteypt hugverk, vinna saman á svo samtvinnaðan máta að ómögulegt er að 

skilja eitt frá öðru.  

 Þegar horft er út um gluggann á hafið, mætti kannski ef til vill koma auga á lítið ljós sem 

svífur yfir sjóndeildarhringnum. Djúpt inni í heilanum bregst ein grein af taugafrumum við 

þessum vektor og ályktar að þetta sé enn ein stjarna. Mikil birta ljóssins fær aðra grein til að 

bregðast við og álykta að þetta sé Venus. Ljósið verður síðan bjartara og skærara og virkir enn 

aðrar greinar. Ein tengir ljósið við aðsvífandi ljós á þjóðvegi en síðan birtast tvö í viðbót, grænt 

og rautt. Greinar sem túlka þessa liti vinna saman með öðrum greinum og úti um allan heilann 

eru gríðarhröð samskipti þeirra taugavefja sem eru örvaðir að eiga sér stað. Síðan heyrast drunur 

frá ljósinu og þá loksins vitum við hvað þetta er. Hljóðvektorinn, vektorinn fyrir stækkandi hvítt 

                                                        
16 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads., bls. 
167 
17 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. bls. 
167 
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ljós og vektorinn fyrir rautt og grænt ljós flæða allir um taugavefinn (eða taugavefina) og heilinn 

túlkar það sem fyrir ber sjónir sem flugvél18. Minni býr til samhengi fyrir skilning á því sem að 

við skynjum. Þær gera okkur kleift að sjá og heyra og eru mikilvægt atriði í því að mynda 

hugmyndir. 

 Samkvæmt ofangreindu er mannsheilinn heilt samfélag af tauganetum. Það eru tauganet 

sem skilgreina boð frá skynfærum okkar og önnur net sem túlka boðin frá hinum netunum. 

Hvernig einstaklingsbundinni upplifun á þessum skynhrifum væri á endanum tekið riði algjörlega 

á uppbyggingu kerfisins, það er hvernig grundvallar uppbygging heilans við fæðingu var og 

hvernig örvun átti sér stað þegar reynsla safnaðist. Með öðrum orðum þá er það 

einstaklingsbundið hvernig mannfólk meðtekur umhverfi sitt19. Mennirnir fæðast með óvirktan 

taugavef sem safnar stanslaust að sér skynhrifum og þau er sífellt flokkuð eftir samhengi til þess 

að mynda úr þeim heilsteyptari hugtök sem mannsheilinn tengir síðan saman á nýjan máta til að 

skapa skilning á enn hærra sviði. Öll hugverkasmíði er bundin við þetta ferli þar sem heilinn 

hamast við að setja takmarkið í samhengi við það sem einstaklingurinn skilur og þekkir. Allar 

aðrar áttir fyrir hugmyndina eru honum huldar, hann getur ekki hugsað, né fundið upp, eitthvað 

sem hann ekki veit20.  

 

Hugtök í samfélagi 

Öll hugsun mannfólks byggir á hugtökum og minningum. Hún á sér einungis stað sem samansafn 

af reynslu og skynhrifum og samhengi þar á milli. Hugtök eru forsenda allrar hugsunar því án 

þeirra gætu menn ekki áttað sig á samhengi þeirra hluta og fyrirbæra sem þeir takast á við í 

daglegu lífi21. Hugtök lýsa flokkun, með hvaða hætti fólk skipar hlutum á bása í huga sínum.22 

Öll þessi gagnavinnsla er það sem leiðir af sér hugmyndir. Flestir kannast við hvernig það getur 

verið erfitt að koma sér inn í nýtt starf en bráðlega þá nær maður þokkalegum tökum á verkahring 

sínum. Fyrr en varir er maður farinn að láta hugan fljúga án þess að þurfa að eyða minnstu 

                                                        
18 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. 
Vintage Books, a division of Random House inc., 1992, bls. 164-165 
19 George Johnson: In the Palaces of Memory: How we build the worlds inside our heads. bls. 
164-165 
20 Roland Barthes: „The Death of the Author“, Richard Howard, Aspen 5.-6. Tlbl., 1967 
21 James Webb Young: A Technique for Producing Ideas. McGraw – Hill, 2003, bls.43 
22 Aldís Guðmundsdóttir, Jörgen Pind: Sálfræði, Hugur og þroski. Mál og menning, 1988, bls. 
180 
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einbeitingu í það sem maður er að gera. Þá fer maður jafnvel að taka eftir hlutum sem maður tók 

ekki eftir áður og farinn að koma með hugmyndir um það hvernig mætti gera þetta betur (og 

hvernig má klára á sem skemmstum tíma). Þegar komið er inn á þetta stig þekkingar stígur maður 

inn á þann vettvang sem fæðir „stórar hugmyndir“. Þegar maður er komin með það góð tók á því 

sem maður er að gera að maður er búinn að rækta, grein fyrir grein, tré af reynslu og samansafni 

upplýsinga um ákveðið svið innan í höfðinu á sér þar sem stofninn er öll þín lífsreynsla sem 

manneskja sem síðan færist út í greinarnar sem gefa þér yfirsín yfir farinn veg. Tréið inniheldur 

klasa af hugtökum þar sem samhengi upplýsinga ræður hugsunarhætti einstaklingsins og hvaða 

stefnu hann tekur við þær aðstæður sem lagðar eru fyrir hann. Í raun og veru erum við 

ósjálfbjarga í breytni okkar í dagsdaglegu lífi þar sem við getum ekki annað en brugðist við 

þjóðfélaginu og því umhverfi sem það hefur uppá að bjóða. Öll okkar reynsla kemur þaðan og því 

getum við ómögulega frelsað okkur frá þeim hugarheim sem það gaf okkur. Þannig erum við 

knúin til að vinna innan hans en þrjóskumst þó áfram í blindi fyrir þessu í þeirri falstrú að við 

höfum sjálfstæða hugsun sem einstaklingar23.  

 Það fylgir því ákveðin þversögn að keppast um frumleika á markaði á meðan sá frumleiki 

er í raun bara mýta, þær hugmyndir sem virðast okkur frumlegar gera það einungis vegna þess að 

við skiljum ekki samhengið sem skapaði þær en, líkt og allar aðrar, voru þær afurð umhverfi síns. 

Hvernig spilar samfélagið á þessar nótur? Ef heilinn okkar er samfélag frumna sem deilast í 

greinar, óhjákvæmilega skapandi hugmyndir sem beina afleiðingu af stanslausri leit að samhengi 

í höfðinu á okkur, er þá engin forsenda fyrir því að mismunandi þjóðfélagshópar geti verkað sem 

slíkar frumugreinar fyrir samfélagið í heild?  

 Það er alltaf ákveðin deigla í gangi innan samfélaga. Einhver skrafvæn ádeila, ráðandi 

pólitísk skoðun eða álíka viðfangsefni sem er ofarlega í huga fólks og mikið í brennideplinum. 

Þetta lögmál (ef svo mætti kallast) á sér gildi einnig á sviði lista og hönnunar þar sem stílbrigði 

og vinnubrögð detta í og úr tísku. Tækniuppgötvanir gera listamönnum og öðrum kleyft að vinna 

með nýja möguleika sem gera okkur kleyft að sjá nýjar hliðar á sama teningnum. Ný sjónarhorn 

opna hugarheim okkar fyrir möguleika á nýjum hugmyndum. Við fáum allar okkar hugmyndir í 

gegnum endurvinnslu á hugtökunum sem við höfum tileinkað okkar. Mest af þessum hugtökum 

fáum við úr umhverfinu og síðan skilum við þeim aftur með smá slettu af eigin lit. Með birtingu á 

                                                        
23 André Breton: Manifestoes of Surrealism. Richard Seaver og Helen R. Lane þýddu, Ann 
Arbor Paperbacks,1972, bls. 10. 
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eigin verki er verið að skila hugmyndinni aftur til samfélagsins. Þar getur annar einstaklingur 

tekið eftir henni og meðtekið í sinn eiginn hugarheim. Það gullna við þetta er að seinni 

einstaklingurinn, verandi algjörlega ófær til að líkja eftir hugsun hins fyrri, getur ekki annað en 

skapað eitthvað nýtt úr efniviðnum sem hann tileinkaði sér. Við sjáum öll ólíkar hliðar á sömu 

hlutunum sökum þess hversu mikið hugarvefur okkar skapast einstaklingsbundið. Ef þú leggur 

vandamál fyrir þúsund manneskjur að leysa er líklegt að þú fáir þúsund mismunandi lausnir. 

Þessar lausnir gætu verið frekar líkar á heildina litið en yrðu að öllum líkindum fjölbreyttari ef 

einstaklingarnir væru frá mismunandi heimshornum. 

Með því að halda því fram að lausnir yrðu einsleitari eftir því sem úrtakssvæðið yrði smærra er 

verið að rökstyðja þá fullyrðingu að við fáum mestallan hugarheim úr nánasta umhverfi og erum í 

raun að stunda nokkurs konar samvinnu við að viðhalda þróun samfélags og lista. Þessi samrýnda 

hugsun virkar kannski ekki sannfærandi þegar maður lítur í kringum sig og sér fólk vinna í 

endalausar mismunandi áttir. Reynslan segir manni þó að þegar ákveðinn tími hefur liðið virðist 

auðvelt að setja puttann á þann púls sem var í gangi á viðgefnum tíma og sjá hvaða stíll var 

ráðandi á því tímabili. Heimspekingurinn Jean-François Lyotard segir þó að sú tilhugsun að 

samfélög myndi einhverskonar lífræna heild sé fráleit og gamaldags hugmynd24. Þetta er þó ágætt 

að hafa bakvið eyrað þegar haft er áhyggjur af því að eigið hugverk svipi of mikið til annars.  

Ekki skal örvænta því framkvæmdin í hugsun kæmi manni óumflýjanlega niður á öðruvísi 

niðurstöðu. Þrátt fyrir alla þessa endurvinnslu á eldri hugtökum þá komumst við ekki hjá því að 

setja sjálf okkur inn í hugverk. Það er það sem viðheldur þróun á listmarkaði og heldur 

samfélaginu á hreyfingu. Við erum á fremstu víglínu listsköpunar nútímans og getum ekki með 

nokkru móti séð fyrir hvernig framtíðin mun dæma okkur. Til hvers að eyða tíma sínum í 

hégómahugsanir um stíl og yfirráðasvæði þegar við getum bara látið eftir okkur og framleitt það 

sem kemur út? Við erum jú ófær um nokkuð annað en þannig erum við einfaldlega sköpuð. 

                                                        
24 Jean-François Lyotard: Hið póstmóderníska ástand, Skýrsla um þekkinguna: Guðrún 
Jóhannsdóttir þýddi, Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2008, bls. 43. 
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