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Þessa ritgerð tileinka ég foreldrum mínum Guðlaugu Gísladóttur og Tómasi Grétari 

Ólasyni. Í barnæsku gáfu þau mér tækifæri til að læra á hljóðfæri sem var upphafið af 

tónlistariðkun minni og með ráðum og dáðum hvöttu þau mig alltaf til að gera það sem 

hugur minn stæði til. 

Þegar hallaði undir fæti hjá þeim fékk ég tækifæri til að feta með þeim vegslóða 

heilabilunarinnar og gefa af einhverju leiti til baka þá ást og umhyggju sem þau gáfu mér. 

Án þeirra hefði þessi ritgerð aldrei orðið til. 

 

  



 

 

Útdráttur 

Í þessu meistaraverkefni eru skoðaðar nokkrar leiðir til tónlistariðkunar fyrir fólk 

með Alzheimersjúkdóminn og aðrar heilabilanir. Með hækkandi aldri landsmanna 

fjölgar þeim sem fá Alzheimer og aðra heilabilunarsjúkdóma. Enn sem komið er, 

hafa hvorki fundist lyf við þessum sjúkdómum né lækning á þeim, þannig að augun 

beinast að umönnunarúrræðum og öðrum meðferðarúrræðum. Músíkmeðferð er 

ein tegund meðferðar sem gefið hefur góðan árangur hjá heilabiluðum 

einstaklingum. Einnig er persónumiðuð umönnun að ryðja sér til rúms þar sem 

lífssaga og persónuleiki manneskjunnar er í forgrunni. Rannsóknir sýna að söngur 

bætir lífsgæði fólks. Bæði fjöldasöngur og söngur maður á mann. Þá skiptir ekki 

máli hver syngur, það geta verið söngvarar, starfsfólk eða aðstandendur. Höfundur 

tók þátt í tveimur mismunandi tónlistarsmiðjum þar sem aðferðir Music for Life voru 

notaðar. Önnur heitir Turtle song i Lundúnum en hin var í dagþjálfuninni Fríðuhúsi 

í Reykjavík. Tónlistarsmiðjurnar byggja á tónlistarspuna þátttakenda. Einnig 

skipulagði höfundur tónlistarstundir fyrir fólk sem sækir dagþjálfunina í Hlíðabæ í 

Reykjavík. Þar var leitað í brunn fyrri kunnáttu og sungin lög sem fólkinu var tamt 

frá barnæsku fram til dagsins í dag. Niðurstöður þessa verkefnis eru þær að tónlist 

í öllu formi hefur mikil og góð áhrif á daglegt líf fólks með heilabilun. Einnig hefur 

þátttaka í lifandi sköpunarferli í gegnum tónlist áhrif á mál, samskipti, sjálfsmynd, 

öryggi og almenn lífsgæði, auk þess sem persónan og manneskjan á bakvið 

sjúkdóminn fær tækifæri til að skína. 

  



 

 

Abstract 

This MA thesis investigates several ways of doing music with people with 

Alzheimer’s disease and other forms of dementia. As Icelanders are growing older, 

the number of people suffering from Alzheimer’s, and other forms of dementia, will 

grow as well. There is yet no medicine or cure for these diseases, so there is a 

growing interest in other methods for caring and therapy. Music therapy is a form 

of caring that has proved to be quite successful in the care for people with 

dementia. A lot of attention is also given to personalised care, where the life story 

and characteristics of the person is in the foreground. Studies show that singing 

increases the quality of life, by group singing as well as person to person. The 

person who is singing is not important, it may be singers, staff or relatives. The 

author participated in two different music sessions where methods of „Music for 

Life“ were used. The first session being the Turtle song in London and the second 

in the day-care centre of Fríðuhús in Reykjavík. Both of these sessions were 

dependent on the musical improvisation of the participants. The author also 

organised musical activities for people who attend to the day-care in Hlíðabær in 

Reykjavík. Previous knowledge was dug into and the singing focused on songs the 

people knew from childhood to the present day. The conclusions of this thesis are 

that all forms of music have great, and good, influence on the daily life of people 

with dementia. Furthermore, that participation in a living process of creation 

through music influences speech, communication, identity, security and general 

quality of life, and additionally the character and  the person hidden behind the 

disease gains an opportunity to shine . 
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1. Inngangur 

Í þessari meistararitgerð skoða ég áhrif tónlistariðkunar á fólk með Alzheimer og 

aðra heilabilunarsjúkdóma. Oft er talað um heilabilunarsjúkdóma sem farald 21. 

aldarinnar (Sigrún Huld Þorgímsdóttir, 2013). Með hækkandi aldri landsmanna 

eykst fjöldi þeirra sem er með heilabilun. Við 85 ára aldur er talið að 20% - 25% 

allra séu með Alzheimer. Það er líklega hægt að tvölfalda þessar tölur því að 

helmingur þeirra sem greinist með heilabilun hefur Alzheimer og hinn helmingurinn 

aðrar heilabilanir (Jón Snædal, 2006). Alzheimer er sjaldgæfur sjukdómur hjá fólki 

innan við 50 ára en um 1 - 2% allra um 65 ára aldurinn eru með sjúkdóminn (Jón 

Snædal, 2013). 

Í dag er Alzheimersjúkdómurinn ólæknanlegur. Ýmsar rannsóknir eru gerðar út um 

allan heim en ennþá hefur engin lækning fundist. Áherslan í dag er því á ýmis 

umönnunarúrræði til að auka lífsgæði fólks með Alzheimer eða aðrar heilabilanir. 

Listir hafa verið notaðar i miklum mæli í umönnun heilabilaðra erlendis en hér á 

landi þurfum við að taka okkur tak. 

Rannsóknir og reynsla hafa sýnt að tónlistin nær til flestra skynfæra mannsins, 

hugsana og tilfinninga. Þó heilinn bili eru tilfinningarnar til staðar og hjartað fær 

ekki heilabilun. Tónlistin getur því verið mjög góð leið til að ná til kjarna 

manneskjunnar og veitt hinni heilabiluðu manneskju frelsi til tjáningar og aukið 

lífsgæði. 

Þessi ritgerð skiptist í tvo megin hluta. Fyrst er fræðilegur hluti þar sem fjallað er 

almennt um heilabilun, músíkmeðferð, áhrif söngs á fólk með heilabilun og 

niðurstöður rannsóknarinnar Á meðan tónlistin varir (e. While the music lasts), sem 

er rannsókn sem var gerð í samráði við verkefni sem heitir Tónlist fyrir lífið (e. 

Music for Life). Í tónlistarsmiðjum Tónlist fyrir lífið koma sama heilabilaðir 

einstaklingar, aðstandendur, starfsfólk og tónlistarfólk. Unnið er með spuna sem 

útgangspunkt og skoðar rannsóknin sérstaklega sjálfsmynd (e. identity), samskipti 

(e. communication), þátttöku (e. participation) og þróun (e. development) allra 

þátttakenda í verkefninu með sérstakri áherslu á tónlistarfólkið. 
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Hins vegar er seinni hluti ritgerðarinnar frásögn og umfjöllun höfundar um þrjár 

mismunandi nálganir á tónlistariðkun með fólki með heilabilunarsjúkdóm af 

einhverju tagi.  

Fyrsta má nefna Turtle Song sem er tónlistarsmiðja í Lundúnum. Þar kemur 

saman fólk sem er nýgreint með heilabilunarsjúkdóm, aðstandendur þeirra og 

tónlistarfólk. Þau vinna saman í tónlistarsmiðju einu sinni í viku í tíu vikur og semja 

á því tímabili heilan ljóðaflokk. Höfundur tók þátt í einni slíkri stund í nóvember 

2015. 

Höfundur undirbjó og framkvæmdi sex tónlistarstundir í dagþjálfuninni Hlíðabæ i 

Reykjavík í mars 2016. Tónlistarstundirnar voru byggðar upp á söng íslenskra 

söng- og dægurlaga þar sem þátttakendur spiluðu á einföld rytmahljóðfæri. 

Í apríl 2016 tók höfundur þátt í námskeiði á vegum Listaháskóla Íslands. Farið var 

tvisvar sinnum í dagþjálfunina Fríðuhús með tónlistarsmiðjur í anda Tónlistar fyrir 

lífið.  

 

 

1.2 Reynslubankinn 

Mamma mín greindist með heilabilun fyrir tæplega tuttugu árum síðan. Hún var þá 

sextíu og eins árs gömul og fljótlega eftir það tók hið daglega líf hjá okkur öllum í 

fjölskyldunni miklum breytingum. Hún varð óörugg, eins og yfirleitt verður þegar 

almenn færni minnkar og gleymskan tekur yfir. Hlutverkin snérust við. Smátt og 

smátt urðum við dæturnar hennar styrka stoð en hún hafði alltaf verið akkerið í 

okkar lífi. Með mikilli samheldni og kærleika studdum við systurnar og fjölskyldur 

okkar, pabba og mömmu í gegnum þetta tólf ára ferli eins vel og okkur stóð kraftur 

til. 

Þegar ég hugsa til æskuheimilis míns þá finn ég að margar minningar eru tengdar 

tónlist. Pabbi sem var gröfukarl að aðalatvinnu var hljóðfæraleikari af guðs náð í 

aukavinnu og hjáverkum. Hann var nánast sjálfmenntaður á píanó, harmónikku og 

sem ungur maður spilaði hann líka á saxófón. Alltaf þegar fjölskyldan hittist var 

sungið og spilað og þegar ég sem barn fór að læra á þverflautu og um tvítugt að 

syngja voru ófáar kvöldstundirnar sem við pabbi músikseruðum inní stofu. Mamma 
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naut þess að vera í hlutverki hlustandans og kom með góð inlegg í umræðu sem 

skapaðist við þessa tónlistariðkun. Eftir því sem veikindi mömmu ágerðust naut 

hún þessara stunda í miklu mæli og baðaði sig í örygginu sem samveran veitti. 

Þegar veikindi mömmu ágerðust flutti hún á hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð í 

Kópavogi. Þar stóðum við fyrir söngstundum bæði á hennar deild og fyrir heimilið 

allt. Mér fannst alltaf greinilegt að á þessum stundum var gleðin við völd og 

heimilisfólk, aðstandendur og starfsfólk áttu sameiginlega góða stund sem lifði 

með fólkinu inní daginn eða kvöldið. Pabbi fór til mömmu á hverju kvöldi og hafði 

oftar en ekki harmónikkuna meðferðis og spilaði nokkur lög. Eitt sinn þegar hann 

kom heim sagði hann við mig að ein hjúkrunarkonan hafi komið til hans og sagt: 

Það er svo greinilegt Grétar þegar þú ert búin að spila hér á kvöldin þá er allt 

öðruvísi stemning í fólkinu og mun auðveldara að hjálpa því í rúmið. Ég man að ég 

hugsaði: Merkilegt, afhverju ætli það sé? Ég man eftir öðru atviki þar sem ég náði í 

mömmu til að fara á jólaball fjölskyldunnar. Þarna var hún orðin mjög veik með 

mikið mál- og verkstol. Á ballinu skemmti hún sér konunglega og söng og dansaði 

í kringum jólatréð eins og enginn væri morgundagurinn. Ég fór svo með hana aftur 

í Sunnuhlíð og þegar við komum þangað var hún mjög sæl og glöð. Ég vissi að 

hún mundi ekki eftir jólaballinu eða af hverju henni liði svona vel. Það skipti ekki 

máli. Ég sá hinsvegar eitthvað líf inní henni, eins og einhver kraftur hefði verið 

vakinn sem veitti vellíðan. Ég man að ég hugsaði þetta er tónlistin. 

Mamma lést í Sunnhlíð haustið 2008 en pabbi hélt áfram að spila fyrir 

heimilisfólkið þar. Árið 2013 greindist pabbi með Alzheimer og flytur í Sunnuhlíð á 

sömu deild og mamma var á. Núna átti rauða harmónikkan sinn ákveðna stað í 

herberginu hans og hann spilaði á hverjum degi til að byrja með. Þegar 

sjúkdómurinn ágerðist var mjög erfitt að eiga við hann samræður vegna málstols. 

Hins vegar náðum við oft gamalkunnum samhljómi þegar við músikseruðum 

saman. Stundum byrjaði ég á einhverju lagi og þá hrökk hann í gírinn og spilaði 

eins og herforingi. Þá hugsaði ég: Hérna er maður sem þarf aðstoð við allar 

athafnir daglegs lífs, talar mjög sjaldan í skiljanlegur setningum, þekkir ekki alltaf 

sitt nánasta fólk en hann getur spilað öll möguleg lög í hinum ýmsu tóntegundum 

og skipt á milli tóntegunda. Ég vissi ekki af hverju þetta var svona en það var 

greinilegt að tónlistin veitti honum vellíðan og tengdi hann við sjálfan sig og okkur 

hin. 
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Mér finnst oft að fólk sem fær heilabilun fari inní aðra vídd en þá sem við erum 

stödd í. Oft á tíðum náum við ekki þangað inn, en alveg fram á það síðasta náði ég 

oft til pabba í gegnum tónlistina. Þegar spilafærninni hrakaði gífurlega þá söng ég 

fyrir hann, þá fór hann að smella fingrum, tappa fæti og oft flautuðum við saman. 

Stundum áttum við góða samveru í því að flautast á. Pabbi lést í Sunnuhlíð 

haustið 2015. 

Þessi persónulega reynsla af samskiptum mínum við foreldra mína eftir að þau 

veiktust hefur vakið upp óseðjandi forvitni á því að skoða enn frekar hvernig hægt 

er að nýta tónlist við umönnun heilabilaðs fólks. Þegar heilabilunarsjúkdómur hefur 

tekið völdin í sínar hendur og manneskjan misst nánast alla fyrri kunnáttu, þá getur 

hún samt tekið þátt í tónlistariðkun með öðru fólki og átt þannig samskipti sem er 

flestum manneskjum nauðsynleg.  

Í þessari ritgerð mun ég skoða: 

Hlutverk tónlistar í umönnum fólks með heilabilun. 

Mismunandi leiðir til tónlistariðkunar með fólki með heilabilun. 

Hvernig ég þróa eigin leiðir í tónlistariðkun með fólki með heilabilun 

 

Í þessu verkefni er ekki um eiginlega rannsókn að ræða heldur verkefni (e.project) 

á vettvangi. Vinna höfundar liggur þá mest í skipulegum undirbúningi, fræðilegri 

uppbyggingu og verkefnastýringu í ferlinu. Höfundur breytir hins vegar samkvæmt 

rannsóknarhefðum þegar talað er um einstaka þátttakendur í verkefninu og notar 

tilbúin nöfn á einstaklinga sem sagt er frá. Er það gert til að gæta trúnaðar 

gagnvart þátttakendum.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Alzheimer sjúkdómurinn og aðrar heilabilanir. 

Alzheimer er algengastur þeirra minnissjúkdóma sem valda heilabilun. Á 

vesturlöndum fá 1 - 2% allra 65 ára sjúkdóminn og aukast líkurnar hratt með 

hækkandi aldri. Við 85 ára aldur er einn af hverjum fimm með sjúkdóminn. Í raun 

og veru eru þessar tölur ekki nema hálfur sannleikurinn, því að um helmingur 

þeirra sem fær heilabilun er greindur með Alzheimer, en hinn helmingurinn með 

ýmsar aðrar heilabilanir (Jón Snædal, 2013). Eins og áður hefur komið fram má 

ætla að með hækkandi aldri Íslendinga megi búast við því að fjöldi fólks með 

heilabilun mun fjölga umtalsvert  og mikilvægt er að hugsa til fjölbreyttra 

meðferðaúrræða. 

Það var í upphafi 20. aldar að sjúkdómurinn fékk sitt eigin nafn. Þýski læknirinn 

Alois Alzheimer lýsti sjúkdómsferli sjúklings síns, þ.e breytingum á heila og 

háttum. Alzheimer sjúkdómurinn veldur dauða heilafruma og þar af leiðandi 

rýrnunar í heila. Fólk getur verið með sjúkdóminn í mörg ár áður en einkenni koma 

fram. Það getur verið erfitt í upphafi að greina hvort um heilabilun sé að ræða eða 

eðlilega gleymsku. Að meðaltali líða tvö ár frá því einkenna verður fyrst vart 

þangað til að fólk kemur á minnismóttöku til greiningar. Helstu einkenni í upphafi 

eru minnisskerðing skammtímaminnis, verkstol (athafnir daglegs lífs), málstol 

(vantar orð og erfitt að taka þátt í samræðum), dómgreindarleysi, skert ratvísi o.fl. 

Þegar sjúkdómurinn ágerist þurfa sjúklingar aðstoð við allar athafnir daglegs lífs 

(Jón Snædal, 2013). 

Á höfuðborgarsvæðinu eru átta dagþjálfanir fyrir fólk með Alzheimer og aðra 

heilabilunarsjúkdóma. Ein dagþjálfun er á Selfossi og minni einingar á Akureyri og 

Reykjanesbæ. Í dagþjálfunum er leitast við að auka virkni fólks og styðja 

aðstandendur og hinn heilabilaða til þess að búa sem lengst heima. 

Þegar minnissjúkdómurinn er það langt genginn að einstaklingurinn getur ekki 

verið heima er sótt um pláss á hjúkrunarheimili. Flest hjúkrunarheimili eru með 

sérstakar heilabilunardeildir. 

Ekki er enn komin lækning við Alzheimer eða öðrum heilabilunarsjúkdómum. Það 

eru til lyf sem hægja að takmörkuðu leyti á framgöng sjúkdómsins ef greining er 

gerð nógu snemma á sjúkdómsferlinum. Miklar rannsóknir eiga sér stað víðsvegar 
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í heiminum og vonir standa til að þær beri árangur innan fárra ár. Hins vegar eru 

það ekki lyfin ein og sér sem munu hjálpa fólki sem greinist með heilabilun. 

Heilabilun er líkamlegur sjúkdómum en einnig félagsálfræðilegur (Kitwood, 2007). 

Kitwood talar um persónuheild (e. personhood). Þá er einstaklingurinn í forgrunni 

bæði sálfræðilega, félagslega og menningarlega. Persónuleiki og lífssaga 

einstaklingsins er í forgrunni. Kitwood vill meina að hægt sé að hafa mikil áhrif á 

framvindu sjúkdómsins ef þetta er haft í huga. Hann er þá ekki að tala um 

eiginlega lækningu heldur aukin lífsgæði og vellíðan og með persónumiðaðri 

umönnum sé hægt að hægja á framvindu sjúkdómsins.  

 

 

2.2 Eden hugmyndafræðin (e. Eden Alternative) 

Hér á landi er Eden hugmyndafræðin (e. Eden Alternative) að ryðja sér meira og 

meira til rúms en hjúkrunarheimilið Mörk í Reykjavík og hjúkrunarheimili Akureyrar 

starfa eftir hugmyndafræðinni. Þessi hugmyndafræði nær yfir alla umönnun 

aldraðra bæði heima fyrir og á stofnunum. Eden hugmyndafræðin á mjög vel við 

umönnum fólks með heilabilun en hún snýst um að einstaklingur sem t.d. flytur á 

hjúkrunarheimili haldi sjálfstæði og reisn sinni sem allra lengst. Horft er á þarfir og 

langanir hvers einstaklings fyrir sig og eru t.d. aðstandendur hvattir til að vera 

áfram hluti af lífi ástvinar síns með því að taka þátt í samfélagi heimilisins og 

leggja sitt af mörkum (Eden Alternative Ísland e.d.). Í Eden hugmyndafræðinni eru 

sjö atriði í forgrunni sem leggja línurnar í umönnum til vellíðunar. Þessi atriði eru 

sjálfsmynd (e. identity), þroski (e. growth), sjálfstæði (e. autonomy), öryggi (e. 

security), samskipti (e. connectedness), tilgangur (e. meaning) og gleði (e. joy) 

(Power, 2014). Með þessi hugtök í huga er augljóst að virðing persónunnar er í 

forgrunni í allri umönnuninni og líklegt að þessi nálgun stuðli að góðu ævikvöldi. 
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2.3 Músíkmeðferð (e.Music Therapy) 

Eitt meðferðarúrræði sem hefur gefið mjög góða raun með fólki með heilabilun er 

músíkmeðferð. Músíkmeðferð hefur lengi verið notuð í læknisfræðilegum tilgangi 

þó hún sé frekar ný sem fræðigrein (innan við hundrað ára).  

Hvað er þá músíkmeðferð? 

„Músíkþerapía er ein tegund meðferðar þar sem 
skipulögð notkun tóna, hljóða og hreyfinga er beitt til að 
hjálpa viðkomandi skjólstæðingi við að auka vellíðan eða 
ná fram þeim mögulega þroska og eiginleikum sem 
skjólstæðingurinn býr yfir“ (Helga Björg Svansdóttir, bls 
5) 

„Það sem gerir músíkþerapíu frábrugðna öðrum meðferðum er sjálf tónlistin. Í 

hverjum tíma upplifir skjólstæðingurinn tónlistarlega reynslu af einhverju tagi“ 

(Helga Björg Svansdóttir, 2002). Í músíkmeðferð er tónlistin tæki 

músíkmeðferðarfræðingsins sem notað er til læknisfræðilegrar útkomu. Með 

öðrum orðum er tónlistin notuð til að ná fram markmiðum meðferðarinnar. (Alheit, 

Page,Smilde 2014)  

Það hefur sýnt sig að músíkmeðferð með heilabiluðu fólki hefur gefið góða raun. 

Hún hefur t.d. góð áhrif á tilfinningalíf, hæfni til samskipta, sjálfsöryggi, lífsgleði, 

óróleika og margt fleira (Sacks, 2011).  

Víða erlendis eru starfandi sérfræðingar í músíkmeðferð á hinum ýmsu stofnunum 

fyrir fólk með Alzheimer eða aðrar heilabilanir. Þar vinna þeir samhliða öðrum 

meðferðaraðilum. 

Samkvæmt samtali við Ingu Björk Ingadóttur músíkmeðferðarfræðing, eru 

starfandi átta músíkmeðferðarfræðingar á Íslandi í dag. Um þessar mundir er 

enginn þeirra í fullu starfi með eldra fólki eða fólki með Alzheimer eða aðra 

heilabilunarsjúkdóma (Inga Björk Ingadóttir, munnleg heimild, 6. Maí 2016). 

 

 

2.4 Söngur 

Það hefur löngum verið sagt að röddin sé spegill sálarinnar. Við getum lesið í líðan 

manneskju eftir hljómi raddarinnar og oft skiptir hljómurinn meira máli en þau orð 
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sem eru sögð (Sacks, 2011). Söngur sem slíkur er beintengdur tilfinningalífinu og 

þess vegna er gott að ná til fólks í gegnum sönginn (Aldridge, 2002). 

Fólk með Alzheimer eða aðra heilabilun fær í mjög mörgum tilfellum málstol sem 

heftir alla tjáningu. Rannsóknir sýna hins vegar að eftir söngiðkun þá eiga margir 

auðveldara með tal og samræður. Fólk getur munað texta sem það lærði á unga 

aldri og söngurinn gefur þá mikið frelsi til tjáningar. Oft þegar sungin eru gömlu 

góðu lögin tengjast þau minningum og tilfinningum sem hjálpa fólki að halda í 

sjálfsmynd sína (Amir, Dassa, 2014). 

Samsöngur/fjöldasöngur sameinar fólk af öllum kynslóðum en á Íslandi er mikil 

hefð fyrir slíkum söng. Á helstu mannamótum hefur alltaf verið sungið. Í réttum, á 

þorrablótum, í rútuferðum, á heimilum, í afmælum o.s.frv. Þá eru ónefndir allir 

kórarnir en kórahefð á Íslandi er sérstaklega sterk. 

Við undirbúning tónlistarstundanna í Hlíðabæ fór ég að velta því fyrir mér hvað 

aðgengi tónlistar og tónlistaruppeldi var í raun einslitt hér á Íslandi á árum áður. 

Auðvitað voru sungin aðeins mismunandi lög eftir landssvæðum en allir lærðu t.d. 

sömu skólaljóðin. Ríkisútvarpið hóf göngu sína í desember 1930 og það var fyrst 

fimmtíu og fimm árum síðar sem fyrsta frjálsa útvarpsstöðin fór í loftið. Sjónvarpið 

hóf útsendingar árið 1966 og 1986 hóf Stöð 2 útsendingar sínar. Þetta þýðir að 

allir landsmenn hlustuðu á sama útvarpið og sjónvarpið fram til 1985. Það var einn 

maður sem var fæddur 1935 sem sagði mér frá því þegar lagið Litla flugan eftir 

Sigfús Halldórsson var í fyrsta skiptið spilað í útvarpinu árið 1952. „Lagið var spilað 

í kvöldþætti og daginn eftir raulaði fólk það hvert sem maður fór“. Ég tel að vegna 

þessara aðstæðna sé auðvelt að finna lög sem fólk eldra en fertugt geti sætt sig 

við að syngja eða hlusta á í fjöldasöng. Þetta eru séríslenskar aðstæður og gera 

þeim sem vinna með fólki með minnissjúkdóma auðveldara um vik að velja 

sönglög sem henta flestum í hópnum hverju sinni. Er þessi sérstaða þó sennilega 

að breytast mjög hratt með fjölgun útvarps- og sjóvarpsstöðva sem og annars 

framboðs af afþreyingarefni. 

 

Það er ekki bara gefandi að taka þátt í hópsöng heldur er mjög árangursríkt í 

ummönnun að syngja maður á mann, þ.e. þegar einn syngur fyrir eða með öðrum. 

Hægt er að nota söng almennt í daglegri umgengni og umönnun fólks með 

minnissjúkdóma. Í Ástralíu var gerð rannsókn þar sem skoðað var hvort það skipti 
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máli hver er að syngja fyrir og með fólki með heilabilun. Niðurstöðurnar urðu þær 

að það er sama hver syngur, þ.e. hvort sem það er músíkmeðferðarfræðingur, 

söngvari, starfsfólk eða aðstandendur. Söngur yfirhöfuð hefur góð áhrif á lífsgæði 

fólks það fer bara eftir því hvert markmiðið er. Þessir mismunandi hópar hafa ekki 

sömu nálgun. Til dæmis setur músíkmeðferðarfræðingurinn það markmiðið að 

söngurinn hafi á djúpan hátt hugræn, sálfræðileg, félagsleg og hegðunarleg áhrif. 

Starfsfólk og aðstandendur nota söng í daglega lífinu til að auka lífsgæði, t.d. 

þegar viðkomandi vaknar, sofnar, borðar, klæðist o.s.frv. Í raun má segja að þetta 

sé allt það sama hjá öllum hópum en það er bara stigsmunur á nálguninni (Baker, 

Chatterton, Morgan, 2010). 

Helga Björg Svansdóttir (2002) músíkmeðferðarfræðingur segir:  

„Söngur - eins og fram hefur komið getur söngur verið 
mjög áhrifaríkur til að vekja upp minningar og efla 
umræður hjá sjúklingnum. Hér er mjög gott að nota 
söngva sem að sjúklingurinn þekkir og hefur þ.a.l. áhrif 
á sjúklinginn. Í gegnum sönginn getur verið gott að 
mynda samband við sjúklinginn, hjálpað sjúklingnum að 
vinna gegn einmanaleika, vonleysi og aðgerðarleysi og 
getur gefið sjúklingnum möguleika á tjáningu án orða svo 
eitthvað sé nefnt.“ ( bls.8).  

 

Söngur með fólki bætir líðan hvort sem það eru notuð orð eða bara laglínur, því sá 

sem syngur sýnir hinum sál sína. Eins og sagt hefur verið er röddin spegill 

sálarinnar og það er enginn betri leið en söngur til að sameina sálir. Þetta hef ég 

oft upplifað bæði sem söngkona, dóttir og móðir. 

 

 

2.5 Tónlist fyrir lífið (e. Music For Life)  

Tónlist fyrir lífið er verkefni sem sett var á stofn af Lindu Rose árið 1993 og hefur 

því verið starfrækt í Englandi í rúmlega tuttugu ár. Linda hafði verið 

tónlistarkennari allt sitt líf og haft áhrif á nýjungar í tónlistarkennslu barna um árabil 

en var fengin í Guildhall School of Music and Drama í London til að kenna 

námskeiðið Tónleikar og færni í samskiptum (e. Performance and Communication 

Skills). Námskeiðið átti að víkka út sýn tónlistarnemenda og opna fyrir þeim þann 

möguleika að fara með list sína meira út í samfélagið og í hina ýmsu skóla. Þegar 
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hún var beðin um að aðstoða frænku sína sem var komin á efri ár, hafði hún 

samband við samtökin Jewish Care og gerðist þar sjálfboðaliði til að kynna sér 

starfið betur. Hún hafði aldrei áður unnið með eldra fólki en fann fljótlega að hún 

gat yfirfært reynslu sína úr kennslunni með börnum og ungu fólki yfir á vinnu með 

þeim eldri og sá möguleikana á því að færa út kvíarnar með námskeiðið í 

Guildhall. Hún kom á samstarfi við Jewish Care og Guildhall og kom af stað 

verkefni í dagþjálfun fyrir eldri borgara í austur Lundúnum. Fyrst um sinn var 

námskeiðið ekkert sérstaklega fyrir fólk með heilabilun en síðar þróaðist það 

þannig. Tónlist fyrir lífið varð til útfrá þessum tilraunum og hefur í dag þróast út í að 

vera skapandi tónlistarsmiðjur fyrir fólk með heilabilun, aðstandendur þeirra og 

starfsfólk. Linda Rose segir frá því að erfiðasti hjallinn hafi verið að koma saman 

tónlistarfólki annars vegar og heilbrigðis- og velferðargeiranum hins vegar til að 

vinna verkefnið. En svo skemmtilega vill til að þetta er nákvæmlega það sem 

Tónlist fyrir lífið snýst um, þ.e. að sameina fólk og mynda samband og samkennd 

á milli fólks (Alheit, Page og Smilde 2014). Það er einmitt svo mikilvægt að 

mismunandi fagstéttir vinni saman. Hver og einn er sérfræðingur á sínu sviði og 

kemur með styrkleika sína og aðferðir inn í samstarfið. Svona samstarf hjálpar til 

við að byggja upp persónulega þjónustu og með fjölbreytninni eru meiri líkur á því 

að finna út hvað hentar hverjum og einum.  

Síðan 2009 hefur fræðsludeild Wigmore Hall, sem er einn þekktasti 

tónleikastaðurinn í Lundúnum, haldið utan um námskeið Tónlist fyrir lífið. Þó 

verkefnið hafi upphaflega verið eingöngu í Lundúnum er það að stækka og síðan 

2013 hefur t.d. Sinfóníuhljómsveitin í Birmingham gengið inní samstarf við 

verkefnið. Stjórnendur Tónlistar fyrir lífið hafa haft mikinn áhuga á því að verkefnið 

fari lengra og dreifist víðar og að sem flestir geti nýtt sér þeirra áralöngu kunnáttu 

og reynslu af verkefninu. Þau áætla að það taki u.þ.b. þrjú ár að byggja upp hóp 

tónlistarmanna sem geta haldið verkefninu uppi og leggja mikið upp úr því að 

styðja þá vinnu (Whitaker, 2014). Tveir háskólar í Hollandi sem hafa boðið 

nemendum sínum upp á námskeið um tónlist og heilabilun nú um árabil eru farnir 

að sjá um sín verkefni sjálfir. Phillip Curtis sem er annar stjórnandi verkefnisins í 

Hollandi kom hingað til Íslands í apríl 2016 á vegum Listaháskóla Íslands til að 

kynna verkefnið fyrir starfsfólki og kennurum, með það að leiðarljósi að setja upp 

námskeið af þessum toga í Listaháskólanum í nánustu framtíð.  
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2.5.1 Markmið og skipulag tónlistarsmiðjunnar 

Aðalmarkmið tónlistarsmiðjanna í Tónlist fyrir lífið er að auka lífsgæði fólks með 

heilabilun og sýna starfsfólki tillifinningalega, félagslega og líkamlega getu fólksins 

sem það er að hugsa um. Hjartað í tónlistarsmiðjunum er fólkið sem tekur þátt og 

það sameiginlega lærdómsferli sem á sér stað með samskiptum á milli 

þátttakendanna og þátttöku þeirra (Alheit, Page og Smilde 2014).  

Tónlistarsmiðjur eru haldnar í dagþjálfunum eða á hjúkrunarheimilum fyrir 

heilabilað fólk og hver hópur hittist einu sinni í viku í átta vikur. Starfsfólk og 

umsjónarmaður smiðjanna ákveða í sameiningu hverjir taka þátt. Æskileg 

hópastærð í svona tónlistarsmiðju er 8 til 10 skjólstæðingar, 3 til 5 starfsmenn, 3 til 

4 tónlistarmenn og umsjónarmaður sem er til hliðar í smiðjunum sjálfum og skráir 

hjá sér það sem gerist (Alheit, Page og Smilde 2014). 

Hluti af undirbúningi tónlistarfólksins felst í að semja rammastef (e. Framing piece) 

sem er flutt í upphafi og lok smiðjunnar. Þetta stef er frekar stutt eða u.þ.b. tveir 

frasar. Eins og nafnið gefur til kynna rammar það stundina inn í upphafi og við lok 

hennar. Þetta stef þarf að vera vel til þess fallið að hægt sé að flytja það í 

mismunandi hraða og takti og auðvelt sé að spinna í kringum það. Í beinu 

framhaldi kemur Kynningarlagið (e. Welcome song). Það er lag þar sem allir 

þátttakendur eru boðnir velkomnir með því að nöfn þeirra eru sungin hvert á eftir 

öðru. Stjórnandi býður fólk velkomið með því að syngja fyrst nöfn allra á frekar 

hægum hraða og ef fólk vill getur það svarað tilbaka. Þegar nöfn allra hafa verið 

sungin er laginu hraðað og allir syngja með. Rammastefið og kynningarlagið verða 

einskonar akkeri þátttakenda í tónlistarsmiðjunni sem skapar hina öruggu umgjörð 

sem er heilabiluðu fólki svo nauðsynleg. Einnig er vonast til að starfsfólk tileinki sér 

þessi stef og geti notað þau í daglegri umönnun skjólstæðinga sinna. 

Klukkustund fyrir tónlistarsmiðjuna hittist tónlistarfólkið til að stilla sig saman og 

rifja upp Rammastefið og Kynningarlagið. Mikið er lagt upp úr því að tónlistarfólkið 

hafi náð að kúpla sig frá daglegu stressi og finna í sér ró og fókus þegar að 

smiðjunni kemur. 

Kjarninn í tónlistarsmiðjunni er spuninn. Þegar rammastefinu og svo 

kynningarlaginu er lokið er komin einbeiting í hópinn og spuninn getur hafist. Allir 

þátttakendur sitja í hring og í hverri tónlistarsmiðju er búið að raða nokkrum 
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ásláttarhljóðfærum upp í miðju hringsins og hægt er að nota þau við spunann. 

Þátttakendur hefja sinn spuna og tónlistarfólkið styður undir hann. Þannig nær fólk 

sem fast er í viðjum heilabilunarsjúkdóms oft að sýna frumkvæði og starfsfólkið að 

sjá manneskjuna bakvið sjúkdóminn. Tónlist fyrir lífið hjálpar fólki að efla sjálfið sitt 

í víðu samhengi og að finna það aftur því oft er persónuleikinn í felum bakvið 

heilabilunina (Alheit, Page og Smilde 2014). 

 

 

2.6 Á meðan tónlistin varir (e. While the music lasts) 

Hluti rannsóknarhópsins Símenntun í tónlist (e. Lifelong learning in Music) gaf út 

bókina While the music lasts árið 2014. Bókin inniheldur ferli og niðurstöður 

rannsóknar sem þau gerðu á einu námskeiði Tónlist fyrir lífið haustið 2010. 

Námskeiðið samanstóð af tónlistarsmiðjum einu sinni í viku í átta vikur. 

Um var að ræða eigindlega rannsókn þar sem grunduð kenning (e. Grounded 

Theory) var lögð til grundvallar ferlinu. Hornsteinar rannsóknarinnar voru að skoða 

það nám og þá þróun sem á sér stað meðal allra þátttakenda í tónlistarsmiðjunni 

en með sérstakri áherslu á tónlistarfólkið. Markmiðið var að auka á þekkingu og 

skilning á umhverfi og vinnulagi innan dagþjálfana og hjúkrunarheimila sem bjóða 

þjónustu við fólk með heilabilun. Með því að sameina starfsfólkið og skjólstæðinga 

þeirra í tónlistariðkuninni eignast þau sameiginlega reynslu sem skilar sér í 

umönnun og sýn starfsfólksins á skjólstæðinga sína.  

Tónlistarfólkið er menntað til þess að koma fram og flytja tónlist fyrir fólk. Það eru 

mjög ólíkar aðstæður sem það stendur frammi fyrir í tónlistarsmiðjum fyrir 

einstaklinga með heilabilun. Þar þarf að flytja tónlistina með fólki og samstilla sína 

sköpunargleði þeim sem taka þátt. Það er mjög mikilvægt að rannsaka og finna 

aðrar leiðir fyrir tónlistarfólk til að ástunda og nýta list sína fyrir utan hin 

hefðbundnu tónleikahús (Alheit, Page og Smilde 2014). 

Rannsóknarspurningar hópsins voru eftirfarandi:  

Hvað gerist í tónlistarsmiðjunum ?  

Hver er lærdómurinn og hvað þýðir þetta fyrir þróun þeirra sem taka þátt ? 
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Ástæðan fyrir því að aðferðir grundaðrar kenningar eru notaðar er eðli 

rannsóknarinnar, sem er að afla gagna með því að skoða og rýna í fyrirbærið og 

ferlið á kerfisbundinn hátt og byggja kenningar á þeim (Charmaz, 2006). 

Rannsóknin fór fram einu sinni í viku í átta vikur. Gagna var aflað með því að 

rannsakendur sátu fyrir utan hópinn sem tók þátt í tónlistarstundinni og skráðu það 

sem fram fór af mikilli nákvæmni og var það einn allra mikilvægasti hluti af 

rannsókninni. Þar sem ekki er möguleiki á nokkurri endurtekningu í rannsókn sem 

er svona lifandi ferli, er nákvæm öflun gagna mjög mikilvæg og þarfnast 

reyslumikilla rannsakanda.  

Síðan voru tekið hópviðtöl og frásagnarviðtöl (e. narrative) við starfsfólkið og 

tónlistarfólkið en eðlilega er það ekki alltaf hægt með fólk sem greinst hefur með 

heilabilun. Rannsakendur tóku þá ákvörðun að leggja meiri áherslu á speglun og 

túlkun þátttakenda en þeirra eigin (Alheit, Page og Smilde 2014).  

Eins og fyrr sagði er sérstök áhersla lögð á það í þessari rannsókn að skoða nám, 

þátttöku og þróun allra þátttakenda í víðu samhengi, með sérstakri áherslu á 

tónlistarfólkið. Niðurstöður rannsóknarinnar mátti flokka undir fjögur megin þemu 

sem voru; sjálfsmynd (e.identity), samskipti (e. communication), þátttaka (e. 

participation) og þróun (e. development).   

Sjálfsmynd tónlistarmanna miðast oftast að tónlistarflutningnum sjálfum, byggð á 

þeirri reynslu sem þeir öðlast í gegnum nám sitt og starf. Hún er persónuleg en 

einnig er talað um sjálfsmynd hóps sem vinnur saman. Þegar fólk fer inn í nýjar 

aðstæður eins og í Tónlist fyrir lífið, riðlast sjálfmyndin og jafnvægi hópsins oft á 

tíðum þar sem aðstæðurnar kalla á ný eða breytt viðbrögð og aðra eiginleika 

einstaklinganna en þannig er hægt, ef svo má að orði komast, finna hina nýju 

breyttu sjálfsmynd. Hin nýja sjálfsmynd er byggð á samskiptum. Samskiptum á 

milli einstaklinga og innan hópsins. Samskiptum sem fara yfirleitt fram án orða og í 

gegnum tónlistina. Flókin samskipti eiga sér stað í spunatónlist þar sem hlustun 

skiptir meginmáli. Í Tónlist fyrir lífið skiptir hlustun tónlistarmannsins á þann 

einstakling sem er með heilabilun sérstaklega miklu máli. Hin sameiginlega 

tónlistariðkun sérfræðingsins og þess sem hefur jafnvel enga forkunnáttu í tónlist 

leiðir báða einstaklinga inná nýjar ókannaðar brautir. Þessi samskipti eru bæði 

persónleg og félagsleg þar sem innsæi á báða bóga er mikilvægt. Forsenda til 

samskipta í gegnum tónlist er þátttaka þeirra sem eru í hópnum. Þátttaka í Tónlist 
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fyrir lífið byggist á umburðarlyndi, innsæi, virðingu, samkennd og sköpunargleði. 

Þátttaka allra í hópnum skiptir máli og hún ein getur látið þá töfra gerast sem eiga 

sér stað við tónlistariðkun ólíks hóps með ólíkan bakgrunn og forsendur. Þeir töfrar 

sem eiga sér stað í gegnum þessi samskipti og þátttöku leiða til þroska og þróunar 

manneskjunnar sem einstaklings í hópnum og verður til þess að sjálfsmyndin 

breytist. Þessi leið er ekki línuleg heldur flæðir hún áfram í einskonar spíral þar 

sem sjálfsmynd, samskipti, þátttaka og þróun eru með marga snertifleti við hvert 

annað (Alheit, Page og Smilde 2014). 

Ég tel að þátttaka í tónlistarsmiðju sem er skipulögð í anda Tónlist fyrir lífið sé 

greinilega mjög valdeflandi fyrir alla þátttakendur. Þegar tónlistin tekur völdin eflast 

einstaklingarnir og allir verða jafnir. Sköpunarkraftur tónlistarmannsins nær flugi og 

nærir hann sjálfan og alla viðstadda, sjálfið þeirra sem lifa í heimi heilabilunar sem 

svo oft er í felum bakvið sjúkdóminn gægist fram og starfsfólkið fær nýja sýn á 

skjólstæðinga sína og fær tækifæri til að skapa tónlist á jafningjagrundvelli með 

þeim. Svona upplifun leiðir til samheldni og eykur lífsgæði allra sem taka þátt. 

Það má segja að þau einkunnarorð sem Eden hugmyndafræðin leggur út frá þ.e. 

sjálfsmynd, þroski, sjálfstæði, öryggi, samskipti, tilgangur og gleði rími algjörlega 

við það sem skoðað var í rannsókninni þ.e. sjálfsmynd, samskipti, þátttaka og 

þróun. Ef þessi hugtök eru lögð til grundvallar í allri hugsun í umönnun fólks með 

heilabilanir verður manneskjan og persónan alltaf í forgrunni og þá tekur 

sjúkdómurinn ekki öll völdin.  
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 3. Á vettvangi 

Ég tók þátt í þremur mismunandi tónlistarstundum/smiðjum í tengslum við þetta 

meistaraverkefni. Í fyrsta lagi tók ég þátt í tónlistarsmiðjunni Turtle song í 

Lundúnum, í öðru lagi var ég með í tónlistarsmiðju í Fríðuhúsi sem er dagþjálfun í 

Reykjavík og svo í þriðja lagi var ég með tónlistarstund í Hlíðabæ sem er 

dagþjálfun í Reykjavík. 

Ég hef kosið að nota tvö mismunandi heiti yfir þessar mismunandi nálganir. Það er  

annars vegar tónlistarsmiðja þegar um tónlistarspuna að ræða eins og í Turtle 

Song og Fríðuhúsi og hins vegar tónlistarstund í Hlíðabæ. Í Hlíðbæ er meira notast 

við fyrri kunnáttu þ.e. gamalkunn lög og texta. Þó fólk hafi notað hljóðfæri í fyrsta 

skiptið á ævi sinni og útbúið ákveðinn meðleik með söngnum þá var það ekki 

eiginlegur spuni. 

 

 

3.1 Turtle song – English Touring Opera (ETO) 

Í lok nóvember 2015 fór ég til Lundúna og tók þátt í einni tónlistarsmiðju í 

námskeiði sem heitir Turtle song. Þessi vettvangsheimsókn var einskonar 

forkönnun (e.pilot study) vegna undibúnings og skipulags þeirra söngstunda sem 

ég stýrði og eru kjarninn í þessu verkefni. 

Turtle song hefur verið rekið af English Touring Opera (ETO) í tólf ár. ETO er 

óperukompaní í Bretlandi og er Turtle song hluti af fræðsludeild þeirra. Turtle song 

eru tónlistarsmiðjur fyrir fólk með Alzheimer og aðrar heilabilanir og aðstandendur 

þeirra og einnig starfsfólk stofnana þar sem viðkomandi nýtur þjónustu. Turtle 

song eru smiðjur í anda Tónlist fyrir lífið nema þangað kemur fólk sem er ekki langt 

leitt með sjúkdóm sinn. 

Þessi hópur sem mætti í Croydon, sem er úthverfi í suður Lundúnum, þennan 

þriðjudagsmorgun var samansettur af átta manneskjum sem voru nýgreindar með 

heilabilun, sjö mökum og sjö tónlistarmönnum. Einnig voru þarna tvær konur sem 

sjálfboðaliðar til að halda utan um hópinn. Þær tóku á móti fólki, létu það fá 

nafnspjald, buðu upp á kaffi og te og buðu alla velkomna.  
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Eins og fyrr hefur verið sagt voru tónlistarmennirnir sjö. Tvö þeirra voru stjórnendur 

verkefnisins sem skiptu með sér verkum. Annar var tónskáld sem spilaði á 

hljómborð og var tónlistarstjóri smiðjunnar og hinn var söngkona sem söng og 

stjórnaði hreyfingum. Einn nemandi frá Royal College of Music spilaði á fagott og 

fjórir nemendur frá Brit School í Croydon voru til aðstoðar. Þrjú þeirra sungu og 

einn spilaði á gítar. Þátttaka nemendanna í þessu verkefni var hluti af námi þeirra í 

námskeiði um samfélagslistir í Britt School annars vegar og Royal College hins 

vegar. Þessir tónlistarmenn, nemendur og stjórnendur, tengdust í raun ekkert 

saman að öðru leiti en því að hittast einu sinni í viku í þessu verkefni. 

Þennan morgun var fólkið að koma saman í fimmta skiptið. Hvert námskeið er einu 

sinni í viku í tíu vikur. Níu vikur eru tónlistarsmiðjur og í síðasta skiptið eru tónleikar 

og upptaka. Tónlistarfólkið hittist alltaf klukkutíma áður en tónlistarsmiðjan hefst til 

að stilla saman strengi og rifja upp efni fyrri tíma. 

Verkefni námskeiðsins var að semja ljóðaflokk þ.e. texta og lög við frumsamin ljóð. 

Stjórnendurnir voru búin að ákveða nafnið á ljóðaflokknum sem heitir Ferðalagið 

(e.The Journey). Þau voru búin að vinna ákveðna hugmyndavinnu með yfirskrift 

laga o.s.frv til að geta leitt hópinn áfram en hugmyndavinna hópsins er grunnur 

smiðjunnar. Í hvert sinn koma hugmyndir frá hópnum bæði í sambandi við texta og 

tónlist. Stjórnendur raða þeim saman í eina heild og tónlistarstjóri semur t.d. 

forspil, millispil og eftirspil eftir því sem við á. Einnig útsetur tónlistarstjóri lögin og 

skrifar þau í endanlegan búning. 

Hluti af undirbúningi stjórnenda er að semja upphafslag. Hver tónlistarsmiðja hefst 

alltaf á þessu lagi þar sem allir eru boðnir velkomnir með nafni einn og einn í einu. 

Stjórnendur útbúa einnig kveikjur að hverju lagi fyrir sig. Í þessu felst meðal annars 

að finna ljóð, greinar eða sögur sem eru lesnar upp, finna myndir sem er varpað 

uppá skjá, koma með hluti sem tengjast viðkomandi lagi. Allt sem þeim dettur í 

hug til að vekja áhuga fólks fyrir hugmyndavinnuna. 
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3.1.1 Tónlistarsmiðjan 

Þegar fólkið kom var því boðið kaffi eða te og allir settu á sig nafnspjald. Svo fengu 

allir sér sæti en það er alltaf setið í hring og tónlistarfólkið dreifir sér á milli 

þátttakenda. Hver tónlistarsmiðja er sextíu til níutíu mínútur, fer aðeins eftir 

stemningunni í hópnum. 

Í upphafi hverrar tónlistarsmiðju er alltaf sama lagið, einskonar upphafslag sem er 

mjög einfalt. Nöfn allra eru sögð og með því er fólk boðið velkomið. Síðan standa 

allir upp og gera nokkrar léttar teygjur. 

Eftir hið hefðbundna upphaf var lagið frá liðinni viku rifjað upp. Þetta var lagið 

Landakortið (e.The Map) sem er þriðja lagið í ljóðaflokknum Ferðalagið. Fyrst var 

byrjað á viðlaginu og svo farið í versin en textinn var settur á skjá upp á vegg. 

Hópurinn bjó til hreyfingar með laginu sem auðveldaði þeim að muna textann. Það 

var greinilegt að hreyfingarnar hjálpuðu þátttakendum að muna hvað kæmi næst. 

Stjórnendur voru búnir að fínpússa lagið á milli vikna og það var gaman að sjá 

viðbrögð hópsins við því og hversu ánægð þau voru með útkomuna.  

Annar stjórnandinn kom með ferðatösku með allskyns dóti sem hentar ferðalögum. 

Einn þátttakandi tók að sér að koma labbandi inn með töskuna, kíkti á landakort og 

þá hófst lagið. Tenging við leikræna tjáningu og örlitla sviðsetningu gaf verkefninu 

aukið vægi og fjölbreytileika. 

Næst voru lag eitt og tvö rifjuð upp. Textinn var settur á skjá upp á vegg. Fyrst var 

byrjað á því að fara í gegnum textann hver með eina línu. Þeir sem þurftu hjálp 

fengu hana og allir virtust njóta sín vel. Þarna kom sér mjög vel að nota hreyfingar 

því það er greinlegt að þær hjálpa til við að muna. Mér fannst ótrúlegt hvað fólkið 

þekkti lögin vel og samspilið á milli þeirra sem eru með heilabilun og hinna var 

mjög fallegt. Þeir heilbrigðu drógu vagninn og hinir komu fast á hæla, samt ekki 

þannig að getumunurinn væri áberandi. 

Þegar kom að lagi tvö voru nemendurnir úr Brit School búnir að semja heilmikinn 

dans við spilaðan millikafla sem þau sýndu. Dansinn vakti heilmikla kátínu og 

lukku og allir voru sammála um að hann væri góð viðbót við lagið.  

Nú var komið að því að semja nýtt lag. Þetta var lag númer fjögur og ákveðið var 

að það ætti að vera um hafið. Einn þátttakandi las stutta sögu sem gerist við 

sjávarsíðu og á eftir var myndum af hafinu, sjávarsíðu og bátum sýndar á 
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skjávarpa. Myndirnar og sagan voru kveikjur fyrir fólkið fyrir texta- og tónsmíði. 

Myndirnar voru ræddar og einnig textinn sem var mjög ljóðrænn. Spurt var: Hvaða  

tilfinningar vakna? T.d. ró, ólga, styrkur og leitað er eftir ljóðrænum orðum. 

Hópnum var skipt í minni hópa, stór blöð og tússpennar sett á gólfið og hugmyndir 

voru skrifaðar niður. Hver hópur bjó til einskonar hugarkort þar sem orð, orðatiltæki 

og setningar urðu til. Hver hópur lagði til nokkrar setningar sem voru skráðar og 

varpað upp á skjá. Þannig gátu allir fylgst vel með og komið með athugasemdir. 

Viðlagið varð strax tilbúið og tvær vísur einnig. Fyrst voru orðin sögð í mismunandi 

hrynjanda og allir prófuðu sig áfram. Hópurinn kom sér saman um hvaða taktur var 

valinn og þá næst var spurt um tóntegund, á lagið að vera í dúr eða moll? Eigum 

við að byrja á háu raddsviði eða lágu? Hver er hraðinn og styrkleikinn? Hópurinn 

var frjór og stóð aldrei á gati. Það var ákveðið að takturinn skyldi vera eins og 

öldur, byrjað á háu raddsviði og lagið átti að vera i moll. 

Hópurinn var mjög virkur og það voru allir sem tóku þátt. Einn maður var greinlega 

kominn með þó nokkuð málstol en kom með orð inná milli sem virkilega skiptu máli 

í heildarmyndinni og hann naut þess að fylgjast með konunni sinni þegar hún kom  

með hugmyndir inn í hópavinnuna. Ein spurning til hópsins var: Hvernig á að ljúka 

við lagið? Nokkrir möguleikar voru prófaðir og hópurinn komst að niðurstöðu og 

lagið fékk endi sem virkaði vel. 

Öll tónlistarsmiðjan var tekin upp á hljóðupptöku og heimavinna stjórnenda er 

síðan að skrifa niður lagið, hljómsetja það, skrifa millikafla fyrir hljóðfærin og 

fínpússa textann svo hann passi vel að laglínunni. Þegar þau koma svo í næsta 

skipti er lagið endanlega fínpússað og þá eru settar hreyfingar við það og hópurinn 

æfir lagið sitt. 

 

Skipulag tónlistarsmiðjunnar 

 Upphafslag 

 Upphitun (teygjur, leikir) 

 Upprifjun á lögum fyrri tíma. Hreyfingum bætt við 

 Nýtt lag. Kveikjur fyrir texta og þema lagsins 

 Samantekt hvað var gert í þessari tónlistarsmiðju 
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3.1.2 Upplifunin mín  

Það var mjög áhugavert að fylgjast með fólkinu í þessari skapandi vinnu. Þar sem 

þetta var í fimmta skipti sem fólkið hittist var það farið að kynnast nokkuð vel og í 

byrjun var mikið skrafað. Allir voru virkir á sinn hátt í stundinni. Sumir lögðu meira 

til en aðrir en á mjög fallegan hátt voru allir virkir og öruggir í þessari umgjörð. Ég 

átti stutt spjall við einn mann sem heitir Peter. Hann sagði mér að hann væri með 

Alzheimergreiningu og kæmi hingað með konunni sinni til að skemmta sér. Hann 

sagðist aldrei hafa tekið þátt í neinu slíku fyrr og hann finndi hvað það gerði honum 

gott að gera nýja hluti. Hann sagðist vera aðeins skýrari í kollinum á eftir og það 

gæfi honum góða tilfinningu fyrir daginn.  

Öll umgjörð er greinilega mikilvæg í svona vinnu. Fólk sem hefur greinst með 

heilabilun upplifir óöryggi alla daga og er smátt og smátt að týna sjálfinu sínu 

(Alheit, Page og Smilde 2014). Salurinn eða herbergið sem unnið er í ætti alltaf að 

vera eins og það er mikilvægt að tónlistarfólkið sé öryggið uppmálað með skýrar 

leiðbeiningar og engann asa. Allt látbragð og raddblær stjórnenda var af yfirvegun 

og samvinna þeirra algjörlega snuðrulaus. Ég upplifði mikla virðingu milli allra 

þátttakenda tónlistarsmiðjunnar sem ég tel vera forsendu fyrir það skapandi ferli 

sem átti sér stað. 

Það var mjög ánægjulegt og lærdómsríkt fyrir mig að taka þátt í þessari stund. Mér 

fannst stórkostlegt að sjá að með styrkri stjórn tónlistarfólks getur fólk með enga 

forþekkingu í tónlist tekið þátt í virku sköpunarferli og uppgötvað nýja eiginleika í 

sjálfu sér. 

Ég veit líka sem aðstandandi að það er svo mikilvægt að eiga ánægjustundir með 

ástvini sinum. Þegar hið daglega líf er farið að snúast um umönnun og frumkvæðið 

hjá þeim veika minnkar, er frábært að komast á svona stað þar sem allir eru 

öruggir og mæta skilningi. Þá er svo mikilvægt að eiga svona stundir saman og 

þær verða dýrmætar í framtíðinni.  
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3.2 Hlíðabær 

Þegar ég ákvað hvað ég ætlaði að skoða í meistararitgerðinni minni vissi ég að ég 

vildi halda tónlistarstundir í dagþjálfun sem sérhæfð væri fyrir fólk með 

mismunandi heilabilanir. 

Á Reykjavíkursvæðinu eru, eins og áður hefur komið fram, átta sérstakar 

dagþjálfanir fyrir fólk með Alzheimer og aðrar heilabilunarsjúkdóma. Hlíðabær sem 

staðsett er á horni Lönguhlíðar og Flókagötu er elst þessara dagþjálfana og er því 

fyrsta dagþjálfunin fyrir þennan sjúklingahóp sem var sett á stofn á Íslandi og 

fagnar þrjátíu ára afmæli sínu um þessar mundir. Þegar tónlistarstundirnar fóru 

fram voru tuttugu og tveir skjólstæðingar í Hlíðabæ á aldrinum sextíu til níutíu ára 

þótt flestir séu á aldursbilinu sjötíu til áttatíu ára. Starfsmenn eru átta í mismunandi 

miklu starfshlutfalli.  

Móðir mín naut þjónustu Hlíðabæjar í tæplega þrjú ár og það lá því beinast við fyrir 

mig að leita þangað í sambandi við þær tónlistarstundir sem mig langaði til að 

spreyta mig á. 

Fólkið sem sækir Hlíðabær býr heima hjá sér en kemur í Hlíðabæ að morgni og fer 

seinnipartinn aftur til síns heima. Meðal markmiða dagþjálfana er að rjúfa 

einangrun skjólstæðinga sinna, auka sjálfstæði svo viðkomandi geti búið sem 

lengst heima, létta undir með aðstandendum, fylgjast með heilsufari, auka virkni 

einstaklingsins o.fl. (FAAS, e.d.) 

Þar sem eitt af markmiðum dagþjálfana er virkni, er dagskráin í Hlíðabæ nokkuð 

þétt. Í hverri viku er samsöngur sem starfsfólkið sér um og stundum koma 

hljóðfæraleikarar líka sem leika undir sönginn.  

 

 

3.2.1 Tónlistarstundirnar - Undirbúningur 

Verkefnið, sem ég framkvæmdi í Hlíðabæ í mars 2016, stóð yfir í þrjár vikur. Boðið 

var upp á tónlistarstundir tvisvar í viku eða sex skipti alls og varði hver 

tónlistarstund u.þ.b. 50 mínútur í hvert sinn. Allir sem vildu, bæði skjólstæðingar og 

starfsmenn, var velkomið að taka þátt í þeim. Allir þátttakendur í tónlistarstundinni 

eru búsettir í Reykjavík og flestir aldir upp í höfuðborginni. 
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Í fyrsta skiptið kom harmonikkuleikari með mér en í hin fimm skiptin fór ég ein. Ég 

kom alltaf með hin ýmsu ásláttarhljóðfæri og hristur. Einnig kom ég með alt tréspil 

og í síðustu tvö skiptin bætti ég við tveimur Jembetrommum.  

Hluti af undirbúningsferlinu mínu var að ég sendi út tölvupóst til fólks frá fimmtíu 

ára aldri og bað það um að skrifa niður fyrir mig þau tíu lög sem það myndi helst 

vilja syngja á söngstund sem þessari. Það fólk sem ég sendi tölvupóst til var 

fjölskylda mín og vinir. Þau sendu svo út frá sér og það voru 39 manns sem 

svöruðu til baka. Lagalistinn sem kom út úr þessari óformlegu könnun var 

leiðarstefið mitt í lagavali. Einnig notaði ég kunnáttu mína sem ég hef fengið í 

gegnum tónlistariðkun á heimili mínu frá því ég var barn.  

Ég útbjó söngblöð fyrir hvert skipti með þeim lögum sem voru sungin. Ég raðaði 

lögunum í þá röð sem ég vildi láta syngja þau í. Það er nauðsynlegt að gera þetta 

á þennan hátt því það getur verið ruglandi fyrir þátttakendur að fletta á milli laga. 

Ef stemningin var þannig og tilefni var til fór ég aðeins út fyrir efnið og bætti við 

lögum. Eins og t.d. keðjusöngvum og lausavísum. Lögin sem ég valdi voru flestir 

textar sem fólki hafði lært sem börn og svo danslög sem margir heyrðu fyrst í 

útvarpinu. 

 

Fyrir fyrstu tónlistarstundina lagði ég eftirfarandi spurningar fyrir starfsfólkið: 

 Hvernig finnst þér virkni/þátttaka fólksins í tónlistarstundinni? 

 Telur þú að tónlistarstundin hafi haft áhrif á fólkið? Ef já þá hvernig? 

 Var eitthvað sem kom á óvart eftir tónlistarstundina? 

 Hvernig var stemningin í fólkinu það sem eftir lifði dagsins? 

 

Þær spurningar sem ég setti upp fyrir sjálfa mig: 

 Hvernig finnst mér virkni/þátttaka fólksins í tónlistarstundinni? 

 Hvaða lög virka vel og kveikja áhuga hjá fólkinu? 

 Hvaða hljóðfæri virka vel? 

 Spjall á milli laga er hægt að ná fólki á flug? 

 

Ég tók upp allar tónlistarstundirnar á hljóðupptöku og skráði niður vangaveltur 

mínar að þeim loknum. 
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3.2.2 Tónlistarstundirnar - framkvæmd 

Þegar ég kom í fyrstu tónlistarstundina í Hlíðabæ voru allir frekar varkárir. Ég var 

búin að ákveða að hafa alltaf upphafslag sem er mjög einfalt en fólst í því að bjóða 

hvern og einn velkominn með nafni. Þetta er alltaf gert í Turtle Song í Lundúnum 

og mér fannst það virka vel. Í fyrstu var fólk svolítið hissa en í lokin var þetta 

nauðsynlegur hluti af tónlistarstundinni. Það var greinilega mikilvægt fyrir marga að 

heyra nafnið sitt og ég tel að fólkið hafi strax fundið að það var hluti af þessari 

tónlistarstund. 

 

Í fyrstu tónlistarstundinni lagði ég nokkur slagverkshljóðfæri á borð í miðjunni 

þegar við vorum búin að syngja nokkur lög. Ég bauð fólki að prufa hljóðfærin en 

það var enginn tilbúin til þess. Ég spilaði á hljóðfæri sjálf og bauð starfsfólki að 

spreyta sig og þau voru alveg til í að prófa. Þegar ég kom í næstu skipti breyttist 

þetta og í loka stundunum okkar voru allir farnir að hrista, slá takt o.s.frv. Það var 

mjög gaman að sjá hljóðfæraborðið tæmast smátt og smátt eftir því sem leið á og í 

síðustu tónlistarstundinni var ekkert hljóðfæri látið liggja. 

Tréspilið vakti athygli og aðdáun. Ég byrjaði á því að spila á það fimmundir og svo 

brotna hljóma sem undirleik við valin lög. Fyrst var enginn til í að prófa það en svo 

þegar einn maður bauð sig fram þá braut það ísinn og komu margir á eftir. Ég 

notaði tréspilið sem undirleikshljóðfæri og tók þess vegna nótur úr spilinu þannig 

að ómögulegt væri að spila rangar nótur og maður sá sjálfstraust fólksins vaxa við 

að prófa eitthvað nýtt. Ein kona sagði mjög kát: Maður hættir aldrei að læra.  

Það er einmitt mjög mikilvægt fyrir heilabilað fólk að gera nýja hluti. Eitthvað sem 

byggir ekki á neinni fyrri kunnáttu. Þá er líka auðvelt að biðja um hjálp og fá 

aðstoð. Þetta er alveg jafn mikilvægt og að kafa í undirdjúp hugans og kalla fram 

ljúfar minningar sem ylja um hjartarætur.  
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Það er maður í Hlíðabæ sem ég kýs að kalla Finn. Finnur kom mér fyrir sjónir 

sem kátur maður sem naut þess að vera í tónlistarstundunum. Hann vildi fá 

hristur og hristi mikið í ágætum takti og stundum fór hann á heilmikið flug. 

Þegar ég kom í fimmta skiptið í Hlíðabæ hitti ég sjúkraþjálfarann þar sem 

kemur tvisvar í viku. Hún sagði mér að Finnur kæmi alltaf til sín. Hann væri 

með mjög mikið verkstol í höndum og hreyfði þær helst ekki. Ég var að vonum 

hissa því hann notar hendurnar í tónlistarstundunum. Hún hafði frétt það og 

sjúkraþjálfun dagsins var tónlistarmiðuð. Ég var mjög glöð í hjarta mínu þegar 

ég fékk þessar upplýsingar og gaf Finni aukna athygli. Hann er rytmískur 

maður sem hefur gaman að tónlist. Þegar hann fær hristu í hönd fer hann 

flug. Hann dettur niður í aðgerðarleysi inná milli en það er mjög auðvelt að fá 

hann í gang aftur t. d. með eftirhermu. Því settist ég við hliðina á honum eða 

stóð fyrir framan hann. Ég tók mér í hönd svipað hljóðfæri og hann var með 

og sló taktinn sjálf þá smitaðist hann af taktinum og kom hann alltaf með. 

 

Finnur er lifandi dæmi um það hvað tónlistin getur laðað persónuleika fólks fram. 

Persónuleikann sem heilabilunarsjúkdómurinn hefur þvingað í felur. Stundum 

getur tónlistin ein kallað hann fram (Sacks, 2011). 

 

 

3.2.3 Endurmat 

Þegar ég kom í fyrsta sinn og enginn var til í að nota hljóðfærin leist mér ekki á 

blikuna. Hópurinn var varkár og óöruggur en allir voru til í að syngja. Það var 

greinilegt að söngurinn var rétta leiðin að hjartanu. Þegar ég kom svo í þriðja 

skiptið var einhvernveginn allt breytt. Ég fann að ég hafði traust fólksins. Því fylgdi 

sérkennileg tilfinning þar sem ég vissi að allavega helmingurinn að fólkinu mundi 

ekki eftir því að ég hafi komið áður en einhvern veginn mundi það samt. Það var 

eins og einhver undirmeðvitund segði þeim að þetta væri í lagi. Þegar ég kom í 

síðustu skiptin var ég hins vegar farin að skynja tilhlökkun hjá fólkinu og þau vissu 

að nú væri eitthvað fjör að hefjast. Þetta þekki ég hinsvegar vel. Okkur hættir 

stundum til að meta einungis það sem hugurinn man. Mér finnst hins vegar ég 
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hafa lært það á umgengni minni við foreldra mína og samferðafólk þeirra að 

minnið virðist oft vera á allt öðru plani, eitthvað algjörlega óútskýranlegt.  

Endurmat starfsfólksins var áhugavert. Þau voru upp til hópa undrandi á því hvað 

þátttaka fólksins var góð og hvað þau voru til í að nota hljóðfærin mikið. Þau voru 

sammála um að tónlistariðkunin hafi haft góð áhrif og létt lund þeirra sem tóku 

þátt. Fólk mundi töluvert lengi á eftir hvað það var gaman og raulaði og hummaði 

lögin það sem eftir lifði dags. 

 

Það er erfitt að vera einn að stjórna svona hópi. Hópurinn er í eðli sínu 

frumkvæðalítill og óöruggur og orkan því mjög flöt. Ég dreif hópinn áfram með 

röddinni minni og látbragði. Um leið og ég snéri mér við til að spila á píanóið datt 

söngurinn niður. Af þessari reynslu dreg ég þá ályktun að það að stjórna svona 

hópi sé allavega tveggja manna verk ef vel á að vera og ef stjórnandinn á að 

endast í starfinu. Best væri að hafa einn sem spilar á harmonikku, píanó eða gítar 

(meðleikshljóðfæri) og svo annan sem stjórnar söngnum og getur gengið á milli 

fólks og rétt t.d. hljóðfærin á réttum augnablikum. 

 

Starfsfólkið var mjög jákvætt og allt að vilja gert. Hjálpaði til við að láta fólk fá 

hljóðfæri, söng með og leiddi hópa í keðjusöngvum. Það var gaman að tveir ungir 

menn sem vinna í Hlíðabæ eru liðtækir gítarleikarar. Einn þeirra sat í fyrstu 

tónlistarstundinni á hliðarlínunni inní eldhúsi og var upptekinn í símanum en í þeirri 

síðustu spilaði hann á gítar í um helmingi laganna og tók fullan þátt. Annar spilaði 

á gítar og fór hamförum á jembetrommu sem vakti mikla lukku.  

 

Ég reyndi að láta starfsfólkið sitja inn á milli skjóstæðinga og það virkaði betur. 

Hins vegar höfðu þau tilhneigingu til að sitja á svipuðum slóðum en það skapaðist 

vegna þess að þau þurftu t.d. að sinna öðrum skjólstæðingum sem tóku ekki þátt í 

tónlistarstundinni eða þurftu að fara út úr stofunni o.s.frv. Ég er sannfærð um það 

að það var gott fyrir starfsfólkið að taka þátt í svona stund með skjólstæðingum 

sínum. Þau höfðu enga ábyrgð og gátu notið stundarinnar með sínu fólki. Mér 

finnst til heilmikils ætlast af starfsfólkinu að sjá um svona stundir sjálf. Þetta viðhorf 

að allir geti sungið og stjórnað öðrum á að takmörkuðu leiti við. Svona 

tónlistarstundir fara á annað plan undir stjórn sérfræðings. 
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3.3 Fríðuhús 

Fyrstu vikuna í apríl síðastliðnum tók ég þátt í námskeiði á vegum Listaháskóla 

Íslands sem hét Tónlist og heilabilun (e. Music and Dementia). Í upphafi 

námskeiðsins var hugmynd verkefnisins Tónlist fyrir lífið í Lundúnum kynnt sem og 

rannsóknin, While the music lasts (sjá fræðikafla). Við ákváðum og æfðum 

Rammastefið (e. Framing piece) og kynningarlagið (e.Welcome song) en 

mikilvægt er að æfa það vel á mismunandi hraða og finna rétta tóntegund fyrir 

hópinn. Stjórnendur sýndu hvernig halda á utan um tónlistarspuna í svona smiðju. 

Lögð er áhersla á að einn stjórnandi leiði stundina. Þó að tónlistarfólkið allt komi 

að spunanum og sé í samskiptum við fólkið er mikilvægt að einn stjórni og taki 

ákvarðanir sem þarf að taka. 

Næsta dag hittumst við í Fríðuhúsi um klukkustund fyrir settan tíma til að stilla 

saman strengi og ná upp þeirri hópkennd sem þarf til að leiða svona stund áfram. 

Rammastefið og Kynningarlagið var rifjað upp og atriði eins og hvar hver á að sitja 

var ákveðið. Til að ná sem best til allra þátttakenda er mikilvægt að tónlistarfólkið 

dreifi sér vel á milli þeirra.  

Þegar þátttakendur koma er lögð áhersla á það að gefa þeim tíma til að tengjast 

aðstæðum og öllum er heilsað persónulega og vísað til sætis. Einnig er mikið lagt 

upp úr því að allt umhverfi tónlistarsmiðjunnar sé aðlaðandi og öruggt, svo allir 

þátttakendur upplifi sig velkomna. 

 

 

3.3.1 Tónlistarsmiðjan 

Eins og áður hefur verið sagt hefst tónlistarsmiðjan á Rammastefinu og 

Kynningarlaginu. Það virkaði mjög vel, bauð fólk velkomið og kom fólki greinilega 

af stað. Einnig fá þátttakendur gott tækifæri til að kynnast þeim hljóðfærum sem 

eru með í smiðjunni og ég fann að traustið var fljótt að myndast og hópurinn varð 

samstilltur.  

Þá er hljóðfæri látið ganga á milli allra og fólk fær tækifæri til að spinna sína eigin 

tónlist. Ef hljóðfærið er stórt t.d tréspil fer einn úr tónlistarhópnum með hljóðfærið 

allan hringinn. Þegar sá sem er að spinna er kominn af stað tekur tónlistarfólkið 
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undir spunann með viðkomandi og smátt og smátt allir þátttakendur einnig og oft 

verður til heilmikið tónverk. Þegar allir sem vilja hafa prófað er haldið áfram að 

spinna eins og tími vinnst til. Stundum hefja tónlistarmennirnir spunann en oft eru 

tekin stef sem koma frá þátttakendum. Einnig getur stjórnandi ákveðið að leiða 

einhvern þátttakanda áfram í frekari spuna jafnvel með öðru hljóðfæri en notað var 

áður. Að lokum er rammastefið flutt aftur og rammar þannig tónlistarsmiðjuna inn, 

sem varir um eina klukkustund. 

 

 

3.3.2 Tónlistarsmiðjurnar í Fríðuhúsi 

Tónlistarstundirnar í Fríðuhúsi voru tvær. Þar sem þetta var námskeið til kynningar 

á þessu verkefni var ákveðið að sama fólkið kæmi ekki tvisvar. Sömu 

starfsmennirnir tveir komu í bæði skiptin og í fyrra skiptið komu tvær dætur með 

mæðrum sínum.  

Í fyrri stundinni voru tveir fiðluleikarar, sellóleikari, klarinetturleikari og tveir 

söngvarar en í þeirri síðari klarienetturleikari, sellóleikari og þrír söngvarar. Einnig 

var ein með finnskt kantale stillt í mixólýdíska tóntegund og spilaði á það þegar við 

átti. Í fyrra skiptir var alt tréspil látið ganga manna á milli en í þeirri síðari kantale.  

Þessar tvær tónlistarsmiðjur voru mjög ólíkar. Sú fyrri var rólegri en sú seinni 

rytmískari. Í báðum smiðjunum var greinlegt hvað fólki leið vel og hvað það 

skemmti sér vel. Margir höfðu það á orði þegar hljóðfærið kom til þeirra og tilboð 

um að spila að þetta kynnu þau nú ekki. Hins vegar voru allir til í að prófa og oft 

varð til virkilega skemmtilegur spuni. 

Starfsfólkið var undrandi á því hvað þátttakan og virknin hjá fólkinu var góð. 

Starfsfólkið eru virkir þátttakendur og mæta skjólstæðingum sínum á algjörum 

jafnréttisgrundvelli. Ein kona sem tekur mjög sjaldan þátt í því sem í boði er naut 

sín vel og tók fullan þátt og einn maður með mikið málstol og langt genginn 

Alzheimer spilaði lengi á tréspilið, leiddi heilmikið spunaverk og naut sín vel. Einnig 

talaði starfsfólkið um að eftir stundirnar hafi allir verið svo kátir og uppveðraðir. 

Þegar við komum í seinna skiptið í Fríðuhús kom í ljós að kona sem ég nefni 

Hildur sem hafði verið með okkur daginn áður sótti fast að koma aftur. Það var 
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auðvitað auðfengið. Þegar tónlistarstundinni var lokið sagði hún: Þetta er svo 

yndisleg það er eins og það lifni eitthvað inní mér. 

Tónlistarfólkið samanstóð af kennurum og nemendum Listaháskóla Íslands, 

músíkmeðferðarfræðingi, doktorsnema í Stokkhólmi, tónlistarkennara í Helsinki og 

tveimur tónlistarkennurum í Hollandi en þau leiða svona smiðjur þar. Tveir aðilar 

ákváðu að hlusta á og voru fyrir utan hringinn.Fyrir allt íslenska tónlistarfólkið var 

þetta ný reynsla og ný nálgun á tónlistariðkun yfirleitt. Það er óhætt að segja að 

allir voru mjög snortnir og uppnumdir eftir tónlistarsmiðjuna. Þegar allir í hringnum, 

bæði tónlistarfólkið og aðrir þátttakendur, sleppa fram af sér beislinu myndast 

samband milli manna sem er töfrum líkast, algjörlega óútskýranlegt og er sérlega 

gefandi fyrir alla viðstadda. 

 

Skipulag tónlistarsmiðjunnar 

 Rammastef 

 Kynningarlag 

 Spuni 

 Rammastef 

 

 

3.4 Samantekt og niðurstöður 

Þetta ferðalag sem ég hef farið í gegnum í þessum þremur ólíku tónlistarstundum 

hefur verið mér mjög þroskandi og dýrmætt og það hefur sýnt mér að tónlistin er 

mjög sterkur miðill til að ná inn í innsta kjarna manneskjunnar. Það að vera hluti af 

hópi í skapandi ferli eflir svo sannarlega almenna vellíðan fólks. 

Þegar ég hugsa í þessu samhengi annars vegar til rannsóknarinnar While the 

music lasts sem skoðaði sérstaklega sjálfsmynd (e.identity), samskipti (e. 

communication), þátttaku (e. participation) og þróun (e. development) (Alheit, 

Page og Smilde 2014) í tónlistarsmiðjum sínum og svo hins vegar Eden 

hugmyndafræðina þar sem grunnur hugmyndafræðinnar er sjálfsmynd (e. identity), 

þroski (e. growth), sjálfstæði (e. autonomy), öryggi (e. security), samskipti (e. 

connectedness), tilgangur (e. meaning) og gleði (e. joy) (Power, 2014) þá get ég 

vel heimfært reynslu mína yfir á þessa þætti. 
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Tónlistarstundirnar í Hlíðabæ voru sex þannig að ég gat fylgst best með þróuninni 

þar.  

Það var maður þar sem ég kýs að nefna Siggi. Hann söng alltaf mjög mikið 

með en í fyrstu vildi hann ekki prófa hljóðfærin. Það þróaðist svo í það að hann 

var sá sem spilaði aðallega á tréspilið og í síðustu stundinni fékk hann eina 

konu til að spila með sér. Þarna sá ég að með þátttöku sinni í öruggu umhverfi, 

í samskiptum sínum við og alla þátttakendur, jókst sjálfstæði hans og 

sjálfsmynd til að gera eitthvað sem hann hafði aldrei gert áður. Þetta var hans 

þróun og þroski fyrir utan gleðina sem tónlistariðkunin veitti honum.  

 

Það sama sá ég gerast í Turtle song og í Fríðuhúsi þó ég hafði ekki haft sama 

tækifæri til að fylgjast með þróuninni í lengri tíma á þeim stöðum. Fólk var 

glaðlegra og gekk beinna í baki þegar það fór út heldur en þegar það kom inn. Það 

segir mér að sjálfsmynd og sjálfstæði óx innra með fólki í gegnum 

tónlistariðkunina. 

Það er mikilvægt að mínu mati að hafa fleiri en eina leið í tónlistariðkun fyrir fólk 

með heilabilun. Söngurinn var leiðarstefið í Hlíðabæ en tónlistarspuninn í Turtle 

song og í Fríðuhúsi. Hvort tveggja á rétt á sér. Sjálfsagt má segja að það væri 

hægt að blanda þessu að einhverju leiti saman. Hins vegar gæti það orðið ruglandi 

fyrir þátttakendur og það yrði virkilega að vanda til verka. Eins og það var gott fyrir 

fólkið að nota orðin í sönglögunum þá var líka frelsandi að nota engin orð í 

spunanum. 

Þátttaka starfsfólksins og aðstandenda var mjög mikilvæg á öllum þessum 

stöðum. Eitt aðalmarkmið Tónlist fyrir lífið er að sameina ólíkar fagstéttir og hópa 

(Alheit, Page og Smilde 2014). Það er í þágu þeirra sem umönnunar njóta að allir 

séu í sama liði eins og sagt er og vinni að sömu markmiðum með mismunandi 

leiðum og þekkingu. Sagan af Finni í Hlíðabæ er skýrt dæmi um þetta. Hann 

tengdist tónlistinni tilfinningalega, hreifst með og notaði hendurnar þegar hann fékk 

hljóðfæri í hönd. Sjúkraþjálfarinn tók reynsluna úr tónlistarstundunum beint inní 

sjúkraþjálfunina hans. Sjúkraþjálfarinn var ekki þátttakandi í tónlistarstundunum en 
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starfsfólkið sem hugsar um hann dags daglega var það og miðlaði reynslu sinni. 

Finnur nauð góðs af þessari samvinnu ólíkra fagstétta. 

Mikilvægt er í svona vinnu að finna verkefni við hæfi og vanda til verka þegar valið 

er í hópa. Fólk með heilabilunarsjúkdóma er sérlega viðkvæmt. Það hefur misst 

eða er að missa tökin á tilverunni og sínu hversdagslega lífi og er oft á tíðum 

óöruggt í hverju skrefi. Því er nauðsynlegt að sníða stakk eftir vexti (Alheit, Page 

og Smilde 2014). 

Í Turtle song í Lundúnum þar sem hópurinn var samsettur af fólki sem er nýkomið 

með heilabilunargreiningu, aðstandendum þeirra og tónlistarfólki var færnin ennþá 

töluverð og frumkvæði til staðar. Verkefnið var því vel við hæfi.  

Verkefnið í Fríðuhúsi er af svipuðum meiði. Fólkið þar er lengra komið í 

sjúkdómsferlinu heldur en þau sem tóku þátt Turtle song. Spuninn er leiðin þeirra 

til að njóta sín, taka frumkvæði og jafnvel er þetta eini tími dagsins sem sumir taka 

frumkvæði og eru stjórnendur í sínu lífi.  

Hlíðabær var svolítið öðruvísi en hinir tveir staðirnir. Þar var tónlistarstund sem 

byggði á fyrri kunnáttu. Kunnugleg lög sungin saman í fjöldsöng. Það sem fólkið 

hafði þó almennt ekki upplifað áður var að nota slagverkshljóðfærin. Það veitti 

meiri dýpt og færði fólkið á nýjar slóðir. Einnig sá ég það að fólk naut sín að nota 

orðin og söngur af hjartans list hefur mikil og góð líkamleg áhrif á fólk. 

Nemendur sem bæði tóku þátt í Lundúnum og Fríðuhúsi stóðu sig með afbrigðum 

vel. Ég tel það forréttindi fyrir ungt fólk í tónlistarnámi að spreyta sig á þessum 

vettvangi og námsárin eru einmitt vel til þess fallinn að dýpka sýn sína á 

tónlistariðkun og finna út hvort þetta sé eitthvað sem viðkomandi vilji gera hluta af 

sinni hversdagslegu tónlistariðkun. 

Hvað sjálfa mig varðar þá kom það mér kannski mest á óvart hvað sköpunargleðin 

og krafturinn minn nærðist og fékk útrás í öllum þessum verkefnum. Ég hafði ekki 

hugsað út í það þegar ég lagði af stað. Tónlistarsmiðjurnar og tónlistarstundina 

upplifði ég sem mjög valdeflandi fyrir alla þátttakendur hvort sem þeir voru með 

heilabilun eða ekki. Það að sjá og finna hvað tónlistin hefur góð áhrif á fólk og 

hvað tónlistariðkun af hvaða tagi sem er getur haft mikil áhrif er mjög gefandi. 

Sama tónlistin eða sama nálgunin hentar ekki öllum og þess vegna er nauðsynlegt 

að vera opin fyrir hinu ýmsu aðferðum. Það sem verður þó alltaf að vera í forgrunni 
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að mínu mati er vel menntað tónlistarfólk sem ber ríka virðingu fyrir allskonar fólki 

og er til í að deila tónlistarkunnáttu sinni með viðkvæmustu manneskjum 

samfélagsins. 
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4. Umræða 

Einn laugardagseftirmiðdag átti ég erindi í Sunnuhlíð og strákarnir mínir fimm og sjö 

ára fóru með. Þetta var þremur vikum áður en pabbi lést og sjúkdómurinn mjög langt 

genginn. Eldri snáðinn hafði gert eitthvað af sé og ég hafði hundskammað hann rétt 

áður en við fórum í bílinn. Þegar við svo komum í Sunnhlíð mætti pabbi okkur með 

bros á vör. Þar sem pabbi sat í hjólastólnum sínum vippaði eldri drengurinn sér upp 

í stólinn og byrjaði að kyssa afa sinn og kjassa. Ég sá strax að hann var að leita 

huggunar hjá afa sínum frá atvikinu rétt áður. Pabbi tók utan um hann, kyssti hann 

á ennið, klappaði honum á bakið og talaði við hann í uppörvandi tóni, en svo var 

komið að pabbi talaði ekki heilar setningar heldur bara ósamsett orð. Það skipti 

drenginn ekki máli og pabbi gaf honum þá huggun sem hann þurfti. Þá hugsaði ég: 

Jahérna lengi getur manneskjan huggað og látið gott af sér leiða.  

 

Þessi litla saga hefur ekki látið mig í friði því í henni opinberast svo margt. Ég gerði 

mér þarna grein fyrir því að pabbi minn var einn af fullorðnu máttarstólpunum í lífi 

barnanna minna. Eins og fyrr er sagt var hann orðinn mjög veikur af Alzheimer og 

á lokastigi sjúkdómsins. Hann talaði ekki setningar sem við skyldum og var oft í 

eigin veröld. Hins vegar þegar börnin komu til hans þá var greinilegt að það kveikti 

alltaf á einhverju í hjartanu. Með því að taka þátt í lífi drengjanna minna fékk pabbi 

tækifæri til þess að vera hann sjálfur og vera hluti af þeirra lífi. Þetta rímar vel við 

hugmyndir Eden Alternative og Kitwood þegar talað er um persónulega umönnun 

og um persónuheild. Það er mikilvægt að fólk sjái þá sem eru með Alzheimer eða 

aðra heilabilunarsjúkdóma sem manneskjur sem geti ennþá lagt til samfélagsins 

og ræktað sín hlutverk (Kitwood,2007). 

Við fjölskyldan notuðum tónlistina mikið í umönnun okkar foreldra. Það var okkur 

nærtækt því tónlistariðkun hefur alltaf verið hluti af menningu heimilisins. Þegar ég 

fékk svo tækifæri til þess að fylgjast með tónlistarsmiðjunum opnuðust augu mín 

fyrir nýjum möguleikum, tónlistarspunanum. Í raun hafði ég notað hann að 

einhverju leiti með pabba en gerði mér ekki grein fyrir hversu máttugur hann er. Í 

spuna verður manneskjan frjáls og það er eins og andinn leiki lausum hala. Andinn 

og líkaminn verða eitt og taka völdin og það er ekki þörf á rökhugsun eða yfir 
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höfuð nokkurri hugsun. Þetta hentar fólki með heilabilun sérstaklega vel. Engin 

fyrri kunnátta skiptir máli, framtíðin er óráðin, það er núna á þessari stundu þegar 

manneskjan situr í hringnum með öllum hinum sem skiptir máli. Hjartað má tala og 

þá er hægt að blómstra. Þetta sá ég gerast í tónlistarsmiðjunum. 

Það sem ég hafði svo ekki hugsað út í fyrirfram hvað ég sem listakona fékk mikla 

útrás fyrir mína sköpunarþrá. Það var ævintýri líkast fyrir mig að fá innblástur frá 

öllum þátttakendum spunans. Það gaf mér byr undir mína vængi og ég sá að ég 

gaf öðrum vængjum byr. Þannig varð samruni hópsins til á jafningjagrundvelli. 

Tónlistarstundirnar í Hlíðabæ voru af öðrum toga. Þar valdi ég saman lög sem ég 

vissi að fólk kannaðist við. Gleðin skein af öllum andlitum og margar minningar 

komu upp hjá fólkinu. Spjall á milli laga var mjög mikilvægt og margar sögur duttu 

inn á milli laga. Söngurinn hafði greinilega örvandi áhrif á mál og jók virkni fólksins 

(Amir, Dassa, 2014) 

Mér finnst mjög mikilvægt að halda opnum huga á báðar þessar leiðir til 

tónlistariðkuna. Þær hafa sama tilganginn sem er sá að auka lífsgæði fólks með 

tónlist. Það er mikilvægt að hafa mismunandi leiðir að sama markmiði því allar 

hliðar teningsins eru ekki eins. 

Ég tel það nauðsynlegt að fleiri tónlistarmenn víkki út sjóndeildarhring sinn í 

tónlistariðkun sinni. Menntunin snýr ennþá aðallega að því að flytja tónlist fyrir fólk 

en ekki með því. Reynslan mín úr skátastarfi kemur hér að góðum notum. Ég hef 

stjórnað söng og stórum varðeldum frá því ég var unglingur og þar er alltaf 

útgangspunkturinn sá að setja sjálfa sig ekki á neinn stall heldur að vera leiðtogi 

og hrífa aðra með sér. Það er einmitt það sem stjórnun á svona tónlistarstundum 

og tónlistarsmiðjum snýst um. Stjórnandinn gefur ramman og öryggi, heldur 

utanum hópinn, verður að vera flinkur í að lesa í tjáningu án orða og markmiðið er 

að láta alla þátttakendur blómstra. 

Ég þekki það líka sem aðstandandi hvað það er mikilvægt að eiga ánægjulegar 

stundir með ástvinum sínum. Þegar hið daglega líf snýst um að sinna grunnþörfum 

ástvinar er svo gott að eiga uppbyggilega stund saman sem nærir og gefur. 
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4.1.Framtíðarsýn 

Það er mín einlæga ósk að í framtíðinni eigi svona tónlistarstarf eftir að vera hluti 

að daglegu lífi þeirra sem sækja dagþjálfanir fyrir fólk með heilabilun og íbúa 

hjúkrunarheimila.  

Ég tel að það þurfi að opna augu og eyru heilbrigðis- og velferðarkerfisins annars 

vegar og menningageirans hins vegar. Þetta snýst sjálfsagt alltaf að einhverju leiti 

um fjármuni en örugglega líka viðhorf. Það þar að mennta tónlistarfólk til starfsins 

en mikill áhugi er á því innan tónlistardeildar Listaháskóla Íslands, og er von mín 

að strax á vorönn 2017 verði námskeið fyrir nemendur skólans í Tónlist fyrir lífið. 

Rannsóknir sýna að það gerir fólki með heilabilun gott að taka þátt í 

tónlistariðkun(Sacks, 2011) og er það von mín að þetta verkefni sé upphafið að 

einhverju miklu stærra. Það hlýtur að vera skrifað í skýin. 

 

„Music of the right kind can serve to orient and anchor a patient when almost nothing else can“. 

Oliver Sacks. 
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Sönglagalisti 

50 - 60 ára  10 manns  

  Hvað oft 

Bláu augun þín 1 

Blowing in the wind 1 

California dreaming 1 

Close your eyes (Bítlarnir) 1 

Dagný 2 

Er það hafið eða fjöllin 1 

Ég er á leiðinni 1 

Ég fer á Landrover í Mývatnssveit 1 

Ég læðist oft upp á háaloft 1 

Ég veit þú kemur í kvöld  til mín 2 

Ég vil að þú komir (Trúbrot) 1 

Ferðalok 5 

Glugginn (Jónas R.) 1 

Hótel California 1 

Hún er svo sæt 1 

Hver á sér fegra föðurland 1 

Í fjörðinn (Böðvar Guðmunds.) 1 

Jón og ég við vorum eins og bræður 1 

Komdu í kvöld  1 

Krummi svaf í klettagjá 1 

Kötukvæði 3 

Liljan 1 

Lindin tær  (Helgi Björns) 1 

Litla Flugan 4 

Ljúfa Anna 1 

Nína 1 

Nú er frost á Fróni 2 

Ó María mig langar heim 1 

Sestu hérna hjá mér ástin mín 1 

Slappaðu af (Jónas R.) 1 

Snert hörpu mína 1 

Stína stuð 1 

Sumar, sumar sumar og sól 1 

Sveitin milli sanda 1 

Söknuður 1 

Til eru fræ 1 

To be grateful 1 

Undir bláhimni 3 

Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig 1 

Vor í Vaglaskógi 1 
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Vorkvöld i Reykjavík 2 

Wonderful to night 1 

Yfir kaldan eyðisand 1 

Það liggur svo makalaust  1 

Þórsmerkurljóð 3 

Þú og ég (Hljómar) 1 

Þýtur í laufi 1 

   

Skátalög  

Það er sem gatan glóir 1 

Hæ meiri söng 1 

 Sjá vetur karl 1 

Hann ljótur er á litinn 1 

Ef við lítum yfir farin vega 1 

Þinn hugur svo víða 1 

Fram í heiðanna ró 1 

   

Lög eftir bítlana, Pál Óskar, Stuðmenn, Abba, Sjómannalögin 1 

  

  

  

  

60 - 70 ára 12 manns  

  Hvað oft 

Að lífið sé skjálfandi lítið lag 1 

Á sprengisandi 6 

Bjössi á mjólkurbílnum 1 

Blátt lítið blóm eitt er 1 

Bláu augun þín 3 

Blessuð sértu sveitin mín 1 

Blærinn í laufi 1 

Country Roads 1 

Dagný 1 

Det var en lördag aften 1 

Eftirdæmi (Megas) 1 

Einsi kaldi úr Eyjunum 3 

Einu sinni á Ágústkvöldi 2 

Eitt verð ég að segja þér 1 

Ég á ekki tölu 1 

Ég vitja þín æska 1 

Fatlafól 1 

Ferðalok 3 

Flaskan mín fríð (Ríó Tríó) 1 

Forðum var verand á vertíð í Eyjum 1 
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Fram í heiðanna ró 5 

Fyrir átta árum(Ennþá brennur) 1 

Fyrr var oft í koti kátt 6 

Gamli sorrý Gráni 1 

Gullvagninn 1 

Hafið bláa hafið 1 

Hani, krummi, hundur, svín 1 

Heyr mína bæn 1 

Hótel jörð 2 

Hreðavatnsvalsinn 1 

Inn milli fjallanna hér á ég heima 1 

Í fjörðinn(Böðvar Guðm.) 1 

Jónas Ólafur Jóhannsson 1 

Jungle drum 1 

Kátir voru karlar 1 

Komdu niður hvað hún amma 1 

Kveikjum eld 1 

Kvöld í Moskvu 1 

Kvölda tekur sest er sól 1 

Kvöldsigling (Bátur líður út um eyjasund) 1 

Kötukvæði 1 

Lille Peter/Kalli litli könguló 1 

Litla flugan 6 

Ljúfa Anna 1 

Lóan er komin 1 

Lýs milda ljós 1 

Maístjarnan 2 

Móðir mín í kví kví 1 

Nú er frost á fróni 2 

Nú er sumar, gleðjist gumar 2 

Nú er úti norðanvindur 1 

Oft á vorin haldin eru héraðsmót 1 

Ó Jósep Jósep 1 

Ó María 2 

Ó nema ég 1 

Óbyggðirnar kalla 1 

Ólafur liljurós 1 

Rosamunde 1 

Rósin 3 

Sá ég spóa 1 

Siggi var úti 2 

Skjónukvæði 1 

Snert hörpu mína 1 

Stál og hnífur 1 

Stína var lítil stúlka í sveit 2 
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Stóð ég úti í tunglsljósi 2 

Svantes lykkeliga dag 1 

Til eru fræ 2 

Tulips from Amsterdam 1 

Tumi fer á fætur 1 

Undir bláhimni 3 

Út við lygnan straum 1 

Við skýin felum ekki sólina(spilverkið) 1 

Við viljum lifa (Ríó Tríó) 1 

Viltu með mér vaka í nótt 1 

Vísur Vatnsenda Rósu 1 

Vorkvöld í Reykjavík 2 

Vöggukvæði(Emil Thoroddsen) 1 

Vorvindar glaðir 1 

Wiegenlied ísl. Texti(Brahms) 1 

Yesterday 1 

Þannig týnist tíminn 2 

Þórsmerkurljóð 5 

Þýtur í laufi 1 

  

Öll harmonikkulög, kór og ættjarðarlög  

 

 

70 - 80 ára 10 manns  

  Hvað oft 

Að lífið sé skjálfandi lítið gras 1 

Augun þín blá 1 

Blátt lítið blóm eitt er 1 

Blítt og létt 1 

Dagný 2 

Dalakofinn(Vertu hjá mér Dísa) 3 

Dómínó 1 

Ef væri ég söngvari 2 

En það sólskin um mýrar og móa 1 

Enn birtist mér í draumi 2 

Ég vil elska mitt land 1 

Ég vitja þín æska 1 

Fífilbrekka gróin grund 1 

Fósturlandsins Freyja 1 

Fram í heiðanna ró 2 

Frjálst er í fjallsal 1 

Fyrr var oft i koti kátt 3 

Góða tungl 1 

Hafið bláa hafið 2 
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Hin gömlu kynni 2 

Hlíðin mín fríða 1 

Húmar að kveldi hljóðnar dagsins ys 1 

Hvað er svo glatt 3 

Hver á sér fegra föðurland 1 

Í grænni lautu 1 

Ísland ögrum skorið 1 

Játning 1 

Komdu og skoðaðu í kistuna mína 1 

Kvæðið um fuglana 1 

Kötukvæði 1 

Litla flugan 5 

Ljúfa Anna 2 

Maístjarnan 1 

Með krús í hendi 1 

Nú blikar við sólarlag 2 

Nú er frost á Fróni 2 

Nú liggur vel á mér 1 

Ó blessuð vertu sumarsól 3 

Ó fögur er vor fósturjörð 1 

Ó Jósep Jósep 2 

Ó, Jesú bróðir besti 1 

Sestu héra hjá mér 1 

Sigurður er sjómaður 1 

Stóð ég úti í tunglsljósi 1 

Sú rödd var svo fögur og hugljúf og hrein 1 

Sævar að sölum 1 

Táp pg fjör 1 

Til eru fræ 1 

Tóta litla tindilfætt 1 

Undir dalanna sól 1 

Við brimsorfna kletta 1 

Við gengum tvö 1 

Við göngum svo léttir í lundu 2 

Viltu með mér vaka í nótt 1 

Vorvindar glaðir 1 

Vorvísa (vorið er komið) 1 

Það er leikur að læra 1 

Það er svo margt að minnast á 1 

Þar sem háir hólar 1 

Þórsmerkuljóð 1 

Þú bláfjallageimur með heiðjöklahring 1 

Öxar við ána 1 
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Önnur lög  

Mamma mia lög 1 

Kiss me Kate (ísl. Texti) 1 

Jón Múla lögin 1 

Revíur 1 

Ýmis skátalög 1 

   

 

 

80 - 100 ára 7 manns  

  Hvað oft 

Austan kaldinn á oss blés 1 

Á sprengisandi 1 

Blátt lítið blóm eitt er 2 

Blærinn í laufi 2 

Dalakofinn 1 

Einu sinni á Ágústkvöldi 2 

Enn birtist mér í draumi 2 

Ég beið þín lengi lengi 1 

Ég bil að heilsa 1 

Ég elska yður, þér Íslands fjöll 1 

Ég vil elska land mitt 1 

Fífilbrekka gróin grund 1 

Fósturlandsins Freyja 1 

Frjálst er í fjallasal 1 

Fylgd (Komdu litli ljúfur) 1 

Fyrr var oft í koti kátt 1 

Hafið bláa hafið 1 

Heyrðu snöggvast Snati minn 1 

Hlíðin mín fríða 2 

Hreðavatnsvalsinn 1 

Hvað er svo glatt 1 

Inn milli fjallanna 2 

Kátir voru karlar 2 

Kenndu mér að kyssa rétt 1 

Komdu og skoðaðu í kistuna mína 2 

Kvöldið er fagurt 1 

Laugardagskvöld á Gili 1 

Litla flugan 2 

Ljúfa Anna 1 

Lóan er komin 1 

Mannstu gamla daga 1 

Nú blikar við sólarlag 2 

Ó blessuð vertu sumarsól 3 
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Ó fögur er vor fósturjörð 1 

Ó María 1 

Rósin 1 

Sestu hérna hjá mér 3 

Sigga litla systir mín o. fl 1 

Siggi var úti 1 

Smávinir fagrir 1 

Snerp hörpu mína 2 

Sofðu unga ástin mín 1 

Syngjandi sæll og glaður 1 

Sveinninn rauða rósu á 1 

Söknuður 1 

Táp og fjör og frískir menn 1 

Undir bláhimni 2 

Undir dalanna sól 1 

Út um græna grundu 1 

Vakna Dísa vakna nú 1 

Vertu sæl mey 1 

Vertu til er vorið kallar á þig 1 

Við gengum tvö 1 

Viltu með mér vaka í nótt 3 

Vorið góðan grænt og hlýtt 1 

Vor í dal 1 

Vorkvöld í Reykjavík 2 

Vorvindar glaðir 2 

Yfir voru ættarlandi 1 

Það gefur á bátinn við Grænland 1 

Þið þekkið fold með blíðri brá 1 

Þú bláfjallageimur 1 

   

Ættjarðarlög 1 

 

 


