
EFNISYFIRLIT:

Upplýsingarit um svefn

1. stig: Léttur svefn – Hugmyndin á bakvið verkið & áhrifavaldar 

2. stig: Léttur svefn – Rannsóknarvinna & ákvarðanir um efnisnotkun 

3. stig: Djúpsvefn – Markmið og tilgangur verks 

4. stig: Draumsvefn – Litið um öxl

Það er svo eðlilegt að tengja svefn við gleði og vellíðan. 
Svefninn ber með sér einstaklingsbundna fegurð þess sem 

sefur – enda eru svefnvenjur fólks ólíkar. Við eigum öll 
okkar eigið svefnmynstur. 

Svefnmynstur
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1. STIG
Léttur svefn – Hugmyndin á bakvið verkið & áhrifavaldar

Í verkefninu Svefnmynstur er svefn upphafinn og um leið 

spurt hvað svefn er. Hugmyndin á bakvið verkefnið kom 

úr mögum áttum. Viðhorf til svefns í vestrænu samfélagi 

er mjög einkennilegt. Oft er lítill svefn upphafinn, og 

þar að leiðandi er einstaklingur sem sefur lítið oft talinn 

vera duglegur. Sem er langt frá því að vera rétt viðhorf til 

svefns. Einnig hefur verið mikil umfjöllun um ‘hin holla“ 

lífstíl, það að hreyfa sig vel og borða hollt. Það gleymist 

oft að tala um svefninn, mikilvægi hans og hversu mikil 

áhrif hann getur haft á „hin holla“ lífstíl. Einnig hefur 

fólkið í kringum mig haft mikil áhrif á hugmyndina mína 

þar sem verkefnið vinnur mikið út frá hinu mannlega. 

Með verkefninu vildi ég ýta undir breytt viðhorf fólks til 

svefns. Og hvetja fólk til að skilja svefninn sinn og sitt 

svefnmynstur.  

Í gegnum ferlið hefur mikið verið spurt út í verkefnið 

og umfjöllunarefnið. Af hverju svefn? Ástæðan er sú að 

svefn er mannlegur, svefn er okkur lífsnauðsynlegur þar 

sem við sofum í kringum 30% af lífi okkar. Mig langaði 

einnig að finna viðfangsefni sem allir tengja við. Eitthvað 

sem allir þekkja frekar en eitthvað sérhæft sem færri geta 
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tengt við. Það er grunnstoðin í öllu sem ég geri, þótt 

það sé útskriftarverkefni eða eitthvað annað. Það þarf 

alltaf að finna einhvern vendipunkt, eitthvað sem fólk 

tengir við – og eitthvað sem tengir þar að leiðandi fólk 

saman. Þegar ég byrjaði hugmyndavinnuna skrifaði ég 

eftirfarandi spurningar niður og ef svörin voru alltaf „já“ 

var hugmyndin góð að mínu mati. Spurningarlisti: Er 

þetta ... 

- eitthvað sem hefur ekki verið mikið tekið fyrir? 

- eitthvað sem hefur möguleika á að vaxa og dafna sem

 hugmynd? 

- eitthvað sem ég hef áhuga á sem viðfangsefni? 

- eitthvað sem aðrir hafa áhuga á sem viðfangsefninu? 

- eitthvað þar sem leikur er í hugmyndinni (verður   

 gaman að vinna með þessa hugmynd)? 

Svefnmynstur fékk „já“ í öllum þessum spurningum. 

Þegar koma að því að finna efni var það mér mikilvægast 

að finna viðfangsefni sem myndi ekki gefa mér hrukkur 

og grá hár. Þetta verkefni er í ferli í kringum tíu vikna 

langt tímabil og það þurfti að vera skemmtilegt.
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2. STIG
Léttur svefn – Rannsóknarvinna & ákvarðanir um efnisnotkun 

Rannsóknarvinnan fyrir verkefnið var skemmtilegasti 

parturinn. Ég byrjaði á því að vinna með heimildir 

og skoða niðurstöður úr svefnrannsóknum og þá 

sérstaklega á Íslandi. Ég setti mig í samband við Björgu 

Þorleifsdóttur sem hefur unnið með svefn í nær 25 

ár og stundar enn rannsóknir á svefni og sérstaklega 

svefnvenjum Íslendinga. Ásamt því vinnur Björg sem 

lektor hjá læknadeild Háskóla Íslands. Einnig gerði 

ég spurningarlista á netinu og hvatti fólk til að svara 

nokkrum spurningum um svefn fyrir mig. Yfir 700 

einstaklingar svöruðu könnuninni. Mig langaði að skoða 

hvað fólki fannst um svefn og hverjar þeirra svefnvenjur 

væru. Það var gaman að skoða niðurstöðurnar og 

hjálpuðu þær mér mikið í næstu skrefum verkefnisins. 

Ég notaði sem dæmi svör fólks úr spurningunni „Lýstu 

svefni í einu orði“ í prentefnið mitt. Falleg orð komu fram 

í niðurstöðunum t.d. núllstilling, dökkblár, geimferð og 

mannlegur. 

Rannsóknarferlið var langt, strangt en skemmtilegt. Ég 

fór í gegnum mikið af efni því mig langaði ekki að hafa 

verkefnið mitt blettótt – ég vildi skilja allt ferlið. Það er 
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mikilvægt að afla sér sem mestrar þekkingar á því sviði 

sem maður er að vinna með hverju sinni. 

Í byrjun vildi ég segja öllum allt um svefn. Síðan snéri ég 

mér að því að vilja segja fólki frá líffræðilegu hliðinni á 

svefni. En eftir að hafa sofið á hugmyndinni áttaði ég mig 

á því að þetta væri ekki rétta leiðin. Það að predika er ekki 

leiðin sem mig langaði að fara. Frá þeim punkti ákvað ég 

að einfalda hlutina, vinna með mannlega hluta svefns. 

Mig langaði að finna mýktina í svefni og ná því að skapa 

áhuga fyrir honum frekar en að predika yfir fólki hvað 

hann gerir og hversu mikilvægur hann er. 

Þessi ákvörðun hjálpaði mér í mynsturgerðinni sem var 

síðan prentað á efni sem varð að teppi. Með mynstrinu 

vildi ég ýta undir svefnmynstur fólks: þá hugynd að allir 

eigi sitt mynstur. Líkt og heimildarvinnan hafði mynstrið 

farið í allar áttir í ferlinu. Allt frá líffræðilegu mynstri í 

abstrakt rugl. En líkt og með allt annað í ferlinu mínu 

endaði ég á að einbeita mér að mannlega partinum: Að 

mynstrið væri einlægt, fallegt og þægilegt. Því ákvað ég 

að vinna því með hreyfingu mannsins á meðan hann 

sefur. Mér fannst gaman að hugsa sem svo, að við búum 
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til okkar eigið mynstur í svefni með hreyfingum – að 

svefn sé einsskonar dans. Ég vann með myndir frá því 

að ég og systkinin mín voru yngri, myndir sem sýndu 

okkur sofandi úr ljósmyndabókum foreldra minna. Einnig 

notaði ég nokkrar símamyndir af unnusta mínum. Þegar 

ég náði mynstrinu niður fann ég loksins fyrir rótum í 

verkefninu. Mikil rannsóknarvinna leiddi mig að þessum 

punkti. Nú var það efnisval og útfærslan.  

Efnisval er ekki of erfitt á Íslandi því miður, þar sem það 

eru mjög takmarkaðir möguleikar á framleiðslu hér á 

landi. Mig langaði að gera teppi á 4 vikum og þá er aðeins 

úr tvennu að velja – prjónað teppi gert hjá fyrirtækinu 

Glófa eða láta prenta mynstrið stafrænt hjá Textílprentun 

í Hafnarfirði. Ég valdi að vinna með Textílprentun þar 

sem mig langaði að gera mjúgt og þægilegt teppi. Einnig 

valdi ég að vinna með bómul frekar en ull þar sem talsvert 

er til af fólki sem vilja ekki liggja undir ull. Ull á það til 

að stinga. Í Textílprentun var hægt að velja úr mörgum 

efnisgerðum. Fyrir teppið valdi ég eco platin bómul sem 

virkaði vel fyrir litina sem ég hafði valið fyrir verkefnið. 

Litirnir sem ég valdi mér voru dökkblár og hvítur. Litirnir 

ýta undir kyrrð og svefn á sama tíma. Dökkblái liturinn 

minnir á geiminn, himininn og fallegu bláu birtuna sem 

myndast stundum á morgnana á Íslandi. Hvíti er hreinn 

og rólegur. Fullkomin andstæða við bláa litinn. 
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Eftir að hafa prentað efnið fór ég með það til saumakonu 

sem saumaði teppið fyrir mig. Teppin voru 6 talsins þar 

sem einhver yrðu til sýnis á sýningunni og það er ráðlagt 

að hafa varaeintök ef eitthvað myndi gerast fyrir þau sem 

væru á sýningunni.  

Ásamt teppinu var bæklingur og merkimiðar prentaðir 

á munken kristal. Þetta er pappír sem er alveg hvítur og 

hentaði vel með litunum sem ég valdi fyrir verkefnið. 

Allt prentefnið átti að vera einfalt. Letrið sem varð fyrir 

valinu var Plantin. Plantin er klassískt og auðlesanlegt 

letur. Þú ert að lesa það núna. Einnig virkaði það vel með 

hugmyndinni í verkefninu.  

Þetta ferli –  rannsóknarvinnan og efnisvalið – er 

mikilvægur kafli í ferlinu og því er líka alltaf gott að hafa 

yfirlitslista yfir því hvað þarf að gera. Einnig hjálpar að 

gera tímaplan. Hér er einn af mínum fyrstu listum sem ég 

gerði fyrir þetta ferli. Taka skal fram að þetta er einn af 

mörgum listum (to do listi). 

- Finna góðar heimildir, horfa á Ted talks.

- Senda tölvupóst á Björg (hringja í hana).

- Tala við Textílprentun til að fá prufur.

- Verðhugmynd frá Textílprentun.

- Heyra í Ingólfi varðandi prófarkalestur.

- Finna saumakonu (Berglind?).

- Muna að anda … þetta reddast með góðu plani  

 og kaffibolla. 
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Lokastigið er uppsetningin og þetta er stig sem fólk 

gleymir oftar en ekki að hugsa um. Ég hafði grófa 

hugmynd í gegnum ferlið hvernig mig langaði að sýna 

teppið og sú hugmynd fór frá því að vera gróf í það að 

vera raunveruleg 23. apríl 2016. Mig langaði að hafa litla 

sýningu innan sýningarinnar þar sem fólk gat skoðað 

ljósmyndir, umbúðir og teppið. Mig langaði einnig að hafa 

einskonar bekk sem myndi henta vel fyrir bækling og að 

bjóða fólki að prufa teppið. 

Þegar kemur að uppsetningu mæli ég með að draga 

fram öll tengslanet og þá sérstaklega ef þið þekkið smið 

eða einhver sem þekkir vel til verkfæra þar sem það 

skiptir máli þegar það kemur að uppsetningunni sjálfri 

að hafa þetta allt til staðar. Einnig ef að það þarf að láta 

smíða eitthvað að fara beint í það eftir ‘grænt/rautt’ ljósa 

fundinn þar sem svona hlutir taka alltaf lengri tíma 

en maður heldur. Einnig munu þeir sem eru að vinna 

fyrir þið meta þess mikils að hafa meiri tíma en minni. 

Þegar komið er uppá safn er alltaf gott að vera með lítinn 

verkfærakassa. 

Hér er listi sem ég gerði 

fyrir litla verkfæra kassann 

minn fyrir upphengið: 
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- Skæri 

- Double tape

- Límband

- Málband

- Hallamál

- Vatnsbrúsa (muna að   

 drekka nógan vökva)

- Snæri (festingar)

- Verkfæri: bor, hamar   

 (gott líka bara að redda   
 sér handy man)



10 SVEFNMYNSTUR

3. STIG
Djúpsvefn – Markmið og tilgangur verks

Ef við förum í „djúpsvefn“ verkefnisins þá er samfélagsleg 

þýðing verkefnisins sterk. Verkefnið gagnrýnir hraðann 

í nútímasamfélagi okkar. Við viljum alltaf að allt gerist 

strax og það helst í gær. Við erum samfélag sem þurfum 

að stoppa aðeins og skoða umhverfið okkar. Við þurfum 

að horfa í kringum okkur og huga að rýminu, huga að 

okkur sjálfum. Hugsa um heilsuna, líkamlega og andlega. 

Markmið og tilgangur verkefnisins hefur komið mikið 

í gegn hér ofar í textanum en ef allt er tekið saman er 

aðalmarkmið verkefnisins að skapa umræðu um svefn á 

léttan hátt og aðgengilegan hátt. Markmiðið var að sýna 

að svefn hefur tilgang og að ýta undir að fólk njóti svefns 

frekar en að horfa á hann sem einhverja nauðsynlega 

líkamlega skyldu. 



11SVEFNMYNSTUR

Svefn er  
núllstilling.*

*Svör úr könnun, í febrúar 2016.

Svefn er  
vær.*

Svefn er  
munaður.*
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4. STIG

Draumsvefn – Litið um öxl

Þegar ég hugsa um allt ferlið í heildina þá er svo margt 

sem ég lærði af því. Fyrst og fremst að treysta sjálfri mér. 

Það að standa á eigin fótum, taka umsögn kennara en 

á sama tíma lærði ég einnig að taka ekki allri umsögn. 

Það tók smá tíma að skilja það en að lokum er þetta 

verkefnið þitt og þú stendur eða fellur með því. Ferlið 

mitt var þægilegt að mestu leyti þar sem ég er með 

maníska þráhyggju fyrir „to do“-listum. Þessa lista gerði 

ég nærrum því daglega ásamt því að hafa mánaðarlegt 

tímarplan sem var alltaf til staðar. Það sem þessir listar 

gerðu fyrir mig var að þeir sýndu árangur. Sem dæmi, ef 

ég náði að gera allt sem var á listanum yfir þann dag þá 

leið mér mun betur á kvöldin og þannig leyfði ég mér að 

slaka á. 

Ef ég fer fyrst í tæknilegu atriðin þá mæli ég með að tala 

við marga aðila um að fá tilboð í – svo dæmi sé tekið – 

prentefni. Gott er að tala við nokkrar prentstofur og sjá 

hvað þær bjóða uppá. Skoða prentmöguleika og pappír. 

Ekki gleyma litlu stofunum eins og Pixel. Þeir eru t.d. 

hraðir, ódýrir og mjög góðir að prenta stórar ljósmyndir. 

Einnig vil ég benda á Baldurssyni úti á Nesi. Þeir prenta 

límiða og eru ótrúlega hjálpsamir og ljúfir. Að byrja sem 
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fyrst að fá tilboð er sniðugast. Það er aðeins þörf á að 

vita sirka hversu mikið þarf að prenta. Gott til að hafa 

einhverja yfirsýn á budduna.  

Síðan er það andlega hliðin, það skiptir svo miklu máli 

að njóta og pína sig ekki. Nú finnst ykkur líklegast ég 

vera að segja eitthvað algjört bull. Oft er haldin fram að 

útskriftarverkefnin eigi að vera stressandi og átakalegt en 

ég vil halda öðru fram – líkt og með sjálfann svefninn! 

Verkefnið er þitt síðasta í skólanum, í skólanum þar sem er 

endarlaust frelsi. Að hitta vini og tala um eitthvað annað 

en verkefnið hjálpaði mér að minnsktakosti í ferlinu. Það 

að hverfa ekki algjörlega af kortinu skiptir máli.  

Í gegnum ferlið þarf maður að minna sig á það að stoppa 

og anda. Ég átti það til að gleyma mér algjörlega, gleyma 

að borða og leyfði verkefninu að eiga mig. Þá var alltaf 

gott að eiga einhverjar góða að sem gátu rifið mann frá 

verkefninu, það þarf bara að vera klukkutími eða tveir.  

Fá sér kaffibolla eða fara í sund. 

Í lokin vil ég ýta undir það að það skiptir máli 
vera stolt/ur af verkefni sínu. Að hlakka til 
opnunarinnar, að hlakka til að sýna öllum 
verkefnið sitt. Það er það sem mér fannst 
ótrúlega gaman. Að upplifa stoltið af mínu 
verkefni og stolt af bekknum mínum og 
sýningu okkar í Hafnarhúsinu í apríl 2016. 
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Myndir úr ferlinu: 
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