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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að kynna verkefnið Hittumst á Listasafninu, sem ætlað er 

skjólstæðingum með alzheimer og umönnunaraðilum þeirra og meta virkni heimsókna 

þess með svörum við spurningalistum sem lagðir voru fyrir þátttakendur til rannsókna á 

viðfangsefninu. Niðurstöður voru unnar úr úrtaki heimsókna á Listasafn Íslands sem áttu 

sér stað á fyrstu 17 mánuðum verkefnisins, á tímabilinu frá nóvember 2015 til júní 2017. 

Í heimsóknunum gegndu áhorf og umræður um valin listaverk lykilhlutverki sem 

verkfæri til að örva tilfinningar til framköllunar minninga hjá skjólstæðingunum, sem og 

til félagslegrar samveru og þar með til aukinnar vellíðanar allra þátttakenda. 

MOMA-safnið í New York hefur verið í fararbroddi við framkvæmd slíkra heimsókna 

með verkefni sínu Meet me at MOMA sem hefur virkað sem hvati og fyrirmynd að 

uppbyggingu svipaðra verkefna víða um heim. Íslenska verkefnið Hittumst á Listasafninu 

með heimsóknum sínum á Listasafn Íslands hóf göngu sína árið 2015 og byggist á 

hugmyndafræði þess fyrrnefnda, en sækir jafnframt fyrirmynd í framkvæmd 

sambærilegs verkefnis Proyecto alzhéimer MuBAM er samanstóð af heimsóknum á 

Fagurlistasafnið MuBAM í Murcia á Spáni. 

Um var að ræða bæði eigindlega rannsókn og megindlega og unnið var úr svörum 

þrenns konar spurningalista, þar af tveggja með svörum skjólstæðinganna. Niðurstöður 

gagnanna voru í samræmi við aðferðir, í formi tölfræði og persónulegra svara. 

Niðurstöðurnar sýndu almennt ánægju og jákvæðar upplifanir þátttakenda og geta gefið 

góðar vísbendingar um virkni verkefnisins sem meðferðarforms sem er þó ekki gallalaust 

með öllu.  
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Abstract 

The purpose of this essay is to highlight the project Hittumst á Listasafninu and evaluate 

the results of surveys, conducted with Alzheimer‘s patients and their caregivers, in eight 

organized visits during the first 17 months of the project, i.e. from November 2015 to 

June 2017. In the above-mentioned visits, visual art plays a key role as a tool for 

stimulating emotions and memories, as well as for increasing the well-being of 

participants. Results that indicate positive experiences in both groups are used to 

evaluate project activities as a form of treatment. 

MoMA, The Museum of Modern Art in New York, has been at the forefront of 

conducting such visits with its project called Meet Me at MOMA, which has acted as a 

catalyst and model for building similar projects around the world. The Icelandic Project, 

founded at The National Gallery of Iceland in 2015, is based on the ideology of the 

MoMA´s project, as well as on comparable models, including visits to MuBAM, The 

Museum of Fine Arts in Murcia, Spain.  

Both qualitative and quantitative methods were used in this research, and results 

are presented on statistical form and by describing personal responses of survey 

participants. The results generally indicate that participants had a positive experienc 

and that the project was successful even though its form and set-up can be improved. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga verkefni til MA-gráðu í safnafræði við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins er Sigurjón Baldur 

Hafsteinsson, prófessor í safnafræði við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil þakka 

honum fyrir góð ráð við efnistök ritgerðarinnar og aðferðafræði við rannsóknarvinnuna. 

Ráðgjöf við gagnaöflun, ýmis boð um þátttöku í viðburðum er tengjast viðfangsefninu og 

fræðilegar upplýsingar til að auka vitneskju mína, ásamt hvatningu, þakka ég Halldóru 

Arnardóttur listfræðingi og verkefnisstjóra verkefnisins Hittumst á Listasafninu. Þar að 

auki vil ég þakka Dr. Jóni Snædal, yfirmanni Minnismóttöku Landakotsspítala, fyrir 

hlýlegar móttökur og jákvæða afstöðu vegna aðkomu minnar að verkefninu. Ragnheiði 

Vignisdóttur, leiðbeinanda í heimsóknum verkefnisins sem boðið er upp á hjá Listasafni 

Íslands, vil ég þakka fyrir sérstaklega góða samvinnu, þ.e. veittar upplýsingar og aðstoð, 

sem og forvera hennar í starfi Björgu Erlingsdóttur, sem strax í upphafi jók enn frekar við 

áhuga minn með miðlun sinni á efninu. Að lokum fær Karl Karlsson, eiginmaður minn, 

hjartans þakkir fyrir ómælda þolinmæði, skilning og hjálp við gagnaöflun. 
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1  Inngangur 

Skilgreining á söfnum nútímans er jafnan á þá vegu að þau séu vettvangur ætlaður 

ólíkum þjóðfélagshópum (Weil, 2003). Þau eru stofnanir sem eiga að koma til móts við 

margvíslegar þarfir samfélaganna sem þau starfa í og á það einnig við um íslensk söfn, 

en í 1. mgr., 3. gr. íslenskra safnalaga stendur; „Söfn í skilningi laga þessara eru 

varanlegar stofnanir sem starfa í þágu almennings og eru ekki rekin í hagnaðarskyni“. 

Þau skulu vera opin almenningi” (Safnalög nr. 141/2011). Í 2. mgr., 3. gr. íslensku 

safnalaganna kemur einnig fram: 

Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er 

það hlutverk safna að tryggja menningar- og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á 

menningar-, náttúru- og listasögu landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun 

innan síns sérsviðs og gera safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi og 

fræðimönnum. Í starfi sínu skulu söfn hafa að leiðarljósi að auka lífsgæði manna 

með því að efla skilning á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda sem 

viðurkennd söfn (Safnalög nr. 141/2011). 

Þetta er í samræmi við skoðanir Weil (2003) um að söfn séu ekki lengur eingöngu 

metin eftir innri þáttum, heldur einnig og ekki hvað síst, þeim ytri. Að hans mati skal 

starfsemi safna miðast við það að styrkja safngestina og þá samfélagshópa sem þau 

þjóna. Samfélagsleg ábyrgð safna er þannig oft talin felast í fræðslu- og 

menntunarhlutverki þeirra. Gildismatið endurspeglast í sýningum þeirra og 

söfnunarstefnu, þ.e. það sem þau segja og sýna er einhverskonar spegill á sjálfsmynd 

þeirra (Weil, 1995).  

Talið er að rúmlega 40 milljónir manna í heiminum glími við heilabilun af völdum 

minnissjúkdóma og samfara hækkun á lífaldri fólks um heim allan hækkar talan jafnt og 

þétt. Áætlað er að á næstu þremur áratugum muni fjöldinn hafa þrefaldast og verði þar 

af leiðandi um 120 milljónir manna með heilabilun í heiminum árið 2050 (Prince, Prina 

og Guerche, 2013). Sjúkdómurinn alzheimer er algengasta birtingarmynd 

minnissjúkdómanna, en hann kemur fyrir í 60% tilfella, og kemur oftast fram á síðasta 

aldursskeiðinu (Hanna Lára Steinsson, 2006). Sjúkdómurinn er ólæknandi og orsök hans 

eru enn ókunn. Í upphafi lýsa einkenni sjúkdómsins sér í minnisleysi, en þróast síðan yfir 

í annars konar andlega vangetu og að endingu verður bjargarleysi sjúklinganna algjört 
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(Mace og Rabins, 2012). Í tölum frá samtökunum Alzheimer´s Association (2017-a) 

kemur fram að 1 af hverjum 10 einstaklingum eldri en 65 ára þjáist af alzheimer, sem 

þýðir t.a.m. um 5,5 milljónir Bandaríkjamanna. Umönnunaraðilar þeirra, sem taldir eru 

vera þrefalt fleiri en alzheimersjúklingarnir sjálfir, eru því tæplega 16 milljónir 

einstaklinga og flestir þeirra eru fjölskyldumeðlimir og vinir sem annast skjólstæðinga 

eins og þörf krefur. Á Íslandi liggja ekki fyrir sambærilegar tölulegar upplýsingar en þó 

eru til heimildir frá árinu 2014 um dánartíðni landsmanna og þar var sjúkdómurinn 

undirliggjandi dánarorsök í 128 tilfellum (sem er tólfföldun frá árinu 1996), en á þessu 

sama ári lést 93.541 einstaklingur í Bandaríkjunum af völdum sjúkdómsins (Alzheimer’s 

Accociation, 2017; Haraldur Briem, Jón Óskar Guðlaugsson og Sigríður Haraldsdóttir, 

2016). Af þessum tölum má ætla að hér á landi séu u.þ.b. 7500 manns með alzheimer og 

áðurnefndur hópur umönnunaraðila er þá líklega í kringum 23.000 einstaklingar. 

Alzheimer er ólæknanlegur sjúkdómur og ekki er hægt að fyrirbyggja þróun hans, en 

samt sem áður er hægt að finna ákveðna vörn í félagslegri, líkamlegri og andlegri virkni 

(Cox, 2007). Frá árinu 2015 hefur verkefnið Hittumst á Listasafninu verið í framkvæmd, 

en það gengur út á heimsóknir á Listasafn Íslands, þar sem list er notuð við meðferð fyrir 

skjólstæðinga með alzheimer og umönnunaraðila. Heimsóknirnar byggjast á 

sambærilegu verkefni, Proyecto alzhéimer MuBAM, sem starfrækt hefur verið í Murcia á 

Spáni frá árinu 2008, og byggjast jafnframt á hugmyndafræði um listir og menningu sem 

meðferð við alzheimer. Um er að ræða fræðsluverkefni í formi heimsókna á 

Fagurlistsafnið í Murcia, en það á sér fyrirmynd í verkefninu Meet me at MoMA, sem 

starfrækt hefur verið hjá MoMA-safninu í New York síðan árið 2006. Verkefnið Hittumst 

á Listasafninu er samvinnuverkefni Halldóru Arnardóttur listfræðings, Jóns Snædal, 

forstöðumanns Minnismóttöku Landakotsspítala, og Listasafns Íslands. Heimsóknir 

Hittumst á Listasafninu eru tilboð um félagslega virkni og eru, eins og áður sagði, 

ætlaðar skjólstæðingum með alzheimer og umönnunaraðilum þeirra en þær eru einnig 

framkvæmdar í góðri samvinnu við Maríuhús og Hlíðabæ í Reykjavík, sem eru 

dagþjálfunarheimili fyrir skjólstæðinga með alzheimer. Skjólstæðingar sem koma þaðan 

hafa mætt í reglulegar heimsóknir á Listasafn Íslands með umönnunaraðilum og annast 

leiðbeinandi hjá safninu leiðsögn, þar sem menningararfurinn í formi listaverka er 

notaður til örvunar við framköllun jákvæðra, tilfinningatengdra minninga 

skjólstæðinganna og til félagslegrar samveru þátttakenda, og þar með aukinnar 
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vellíðanar. Kannanir hafa verið gerðar samhliða heimsóknunum og spurningablöð lögð 

fyrir báða hópa þátttakenda.  

Markmið kannananna var að safna vitneskju um upplifun og líðan þátttakenda við 

þátttöku í heimsóknunum og meta hvort verkefnið virki sem það meðferðarform sem 

framkvæmdaaðilar þess hafa væntingar um. Í ritgerð þessari verður unnið með 

niðurstöður kannananna, í formi svara við mats- og myndaspurningalistum, sem 

aðstandendur og skjólstæðingar svöruðu í átta heimsóknum sem valdar voru fyrir 

tímabilið 2015-2017. Tilgangur þessa lokaverkefnis til MA-gráðu ritgerðarinnar er að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver var upplifun og líðan skjólstæðinga og aðstandenda í heimsóknum 

verkefnisins á tímabilinu 2015-2017? 

2. Eykst vellíðan skjólstæðinga með alzheimer og aðstandenda við þátttöku í 

heimsóknum verkefnisins og virka þær sem meðferð? 

Á vormánuðum 2016 sat undirrituð námskeiðið Safn og samfélag: Sirkus dauðans í 

safnafræði við Háskóla Íslands og hlustaði þar á kynningu Halldóru Arnardóttur 

gestakennara á verkefninu Listir og menning sem meðferð við alzheimer, en því stýrði 

hún í Murcia á Spáni, og á sambærilegu verkefni á Íslandi þ.e. Hittumst á Listasafninu, 

sem hafði þá nýlega hafið göngu sína. Kynningin vakti athygli mína enda áhugasöm um 

samtöl safna og samfélaga og aðkomu safna að fjölbreyttum samfélagstengdum 

verkefnum, ekki hvað síst er viðkemur lýðheilsu og meðferðum ólíkra þjóðfélagshópa 

þeirra samfélaga sem þau starfa í. Með aðstoð kennara námskeiðsins, og með samþykki 

fyrir áformum um hugsanlegt lokaverkefni frá deildarforseta safnafræðideildar, komst á 

samband á milli okkar Halldóru. Var mér vel tekið frá fyrsta degi og kynni og samvinna 

við framkvæmdaraðila verkefnisins, Halldóru Arnardóttur verkefnisstjóra, Jón Snædal 

forstöðumann Minnismóttöku og Ragnheiði Vignisdóttur leiðbeinanda hjá Listasafni 

Íslands, hafa verið eins og best verður á kosið. Fljótlega var mér veitt leyfi til að vinna úr 

niðurstöðum kannananna sem lagðar höfðu verið fyrir í heimsóknum frá upphafi 

verkefnisins og ákveðið var að skoða gögnin með það fyrir augum að kanna heimsóknir 

verkefnisins sem meðferð, frá tímabilinu nóvember 2015 til júní 2017, þ.e. fyrstu sautján 



16 

mánuðina af framkvæmd þess í Listasafni Íslands. Þannig varð þetta lokaverkefni til MA-

prófs í safnafræði til. 
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2  Söfn, listir og alzheimer – fræðileg umfjöllun 

Árið 2017 er talið að allt að 47 milljónir manna í heiminum þjáist af heilabilun (e. 

dementia) og 60% þeirra af alzheimer eða u.þ.b. 28,2 milljónir manna (Alzheimer’s 

Association, 2017-b). Út frá þessum tölum er hægt að áætla, eins og áður hefur komið 

fram, að nánir umönnunaraðilar, oftast nánir fjölskyldumeðlimir sem eyða drjúgum 

hluta tíma síns í umönnun skjólstæðinga með heilabilun, séu þrefalt fleiri eða u.þ.b. 150 

milljónir manna og að þar af sjái 90 milljónir umönnunaraðila um umönnun 

skjólstæðinga með alzheimer.  

Í þessum kafla verður rýnt í fræðilegar heimildir varðandi alzheimer, áhrif listar og 

notkun hennar við meðferð á sjúkdómnum og stöðu safna gagnvart þeim sem glíma við 

hann. Síðast en ekki hvað síst verða heimildir er varða stöðu umönnunaraðila, einkenni 

þeirra og þarfir kannaðar. Úrræði safna og samfélaga við að koma til móts við 

skjólstæðinga með alzheimer verða einnig til umfjöllunar. Hingað til hefur töluverð 

áhersla verið lögð á rannsóknir sem kannað hafa áhrif listar á skjólstæðinga með 

heilabilun, bæði við áhorf og sköpun hennar en einnig og ekki síður er þarft að skoða 

áhrif listar í meðferðarvinnu varðandi streitu umönnunaraðila sem eru jafnframt nánir 

fjölskyldumeðlimir, þar sem andleg líðan þess hóps virðist verri eftir því sem nánd 

skjólstæðinga og umönnunaraðila er meiri (Cantor, 1983). 

Heilabilun í kjölfar minnissjúkdóma, þar á meðal birtingarmynd alzheimer, er oftar 

en ekki umtöluð sem sjúkdómur. Fræðilega og greiningarlega er það réttnefni vegna 

einkenna alzheimer, sem og annarra minnissjúkdóma og breytinga sem af þeim hljótast, 

en henni er þó oftast betur lýst sem fötlun (Camp, 2014). Með því að horfa til 

heilabilunar sem fötlunar frekar en sjúkdóms er lögð áhersla á það hvað skjólstæðingar 

geta gert til að mæta umhverfi sínu sem best í stað þess að einblína á það sem þeir eru 

vanhæfir um (Thomas, 1999). Við breytta skilgreiningu verður meinið jafnframt 

sameiginlegt mál/vandamál samfélagsins og kemur þá öllum við. Jafnframt getur það 

þýtt aukna þörf fyrir samvinnu meðferða fyrir skjólstæðinga og umönnunaraðila í 

gegnum m.a. samfélagslega reknar stofnanir og eru söfn þar á meðal. Það er ekki hægt 

að lækna alzheimer, eins og áður hefur verið nefnt, né stöðva framgang sjúkdómsins og 

áhrifin sem eru samhliða honum eða eyða einkennunum sem eru þegar til staðar. Hins 
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vegar er með ýmsum leiðum hægt að auðvelda líf bæði sjúklinga og umönnunaraðila, 

þar á meðal aðstandenda (Mace og Rabins, 2012). 

2.1 Alzheimer-sjúkdómurinn 

Alzheimer er hrörnunarsjúkdómur sem orsakast af rýrnun taugafruma í heila, sem að 

lokum deyja, ein á eftir annarri. Alzheimer er algengastur minnissjúkdóma sem leiða til 

heilabilunar. Hann gerir yfirleitt vart við sig og greinist á 3. aldursskeiðinu, þ.e. hjá 

öldruðum einstaklingum, en þó koma fram einstaka tilvik fyrir miðjan aldur (Gísli 

Ragnarsson, 1997; Hanna Lára Steinsson, 2006; Jón Snædal, 2006).  

Alzheimer á sér tvær birtingarmyndir. Annars vegar er um að ræða síðkominn 

alzheimer (e. late-onset), sem kemur seint fram, eða hjá skjólstæðingum 65 ára og eldri 

og er algengasta form sjúkdómsins. Hins vegar er það snemmkominn alzheimer (e. 

early-onset), sem gerir vart við sig hjá einstaklingum fyrir 65 ára aldur og er mun 

sjaldgæfari (Smári Pálsson og Haukur Örvar Pálmason, 2001). Samkvæmt samtökunum 

Alzheimer’s Association (2017-c) er ferli sjúkdómsins yfirleitt skipt í þrjú stig en þó 

þekkist einnig að því sé skipt í sjö stig, eins og Schmid (2008) gerir, eða í fjögur stig, líkt 

og Verity (2008) gerir. Á fyrsta stiginu (e. mild Alzheimer's – early-stage), fer minnið að 

bregðast og vanaleg verkefni, orð og gjörðir gleymast. Bæði skjólstæðingar og 

aðstandendur verða varir við breytingar, sem geta valdið hugarangri, en þó er reynt að 

halda tengslum við raunveruleikann sem eðlilegustum og halda í daglegar venjur. Á 

miðstiginu (e. moderate Alzheimer's – middle-stage) er jafnvægi skjólstæðinga yfirleitt 

betra þrátt fyrir enn meiri gleymsku daglegra gjörða og minnisleysi háð vitneskju og 

upplýsingum úr lífi þeirra almennt, sem og bæði greinilegri skerðingu og breyttum 

aðferðum við tjáningu. Venjulega er miðstigið lengsta stig sjúkdómsins, þótt hann versni 

sífellt á líftíma skjólstæðingsins eftir greiningu, sem er að meðaltali 4-8 ár. Á þriðja og 

lokastigi sjúkdómsins (e. severe Alzheimer’s – late-stage) missa skjólstæðingarnir getuna 

til samtals og samneytis við aðra, þar sem vitsmunaleg hæfni versnar enn frekar, auk 

þess sem minnið versnar. Á þessu stigi geta fram komið breytingar á persónuleika 

skjólstæðinga og þeir hverfa jafnvel til fortíðar og loka sig að lokum frá umheiminum. 

Skynjun á umhverfinu virðist þó enn vera til staðar þrátt fyrir almennt þátttökuleysi og 

að skjólstæðingur sé háður daglegri umönnun, sem og að heilsan versni enn meira. 

Alzheimer hefur mismunandi áhrif á skjólstæðinga, þar sem þróun og einkenni eru 
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einstaklingsbundin og þar af leiðandi sýna ekki allir skjólstæðingar sömu einkennin eða 

upplifa nákvæmlega það sama á hverju stigi fyrir sig (Alzheimer's Accociation, 2017-c; 

Verity, 2008). 

Ákveðinna fordóma gætir í samfélaginu gagnvart alzheimer, sem gerir það að 

verkum að sjúkdómurinn er oft misskilinn og þar með þeir sem við hann glíma, með 

sinni breyttu hegðun og sem fram kemur vegna missis þeirra á mörgum hæfileikum og 

getu. Má þar m.a. nefna tjáningu og getu til skipulagðra athafna sem rýrnar sökum 

minnisleysis og eru fyrstu einkenni einmitt oft tengd vægum missi á 

skammtímaminninu. Talið er mikilvægt sé að draga úr fordómum til að auka vellíðan 

skjólstæðinga með sjúkdóminn og er það m.a. gert með því að draga úr 

sjúkdómsvæðingunni, t.d. með notkun orðsins „skjólstæðingar” í stað „sjúklingar” og 

almennt með virðingu í umtali og orðræðu (Jón Snædal, 2017).  

Engin lyf ertu til sem læknað geta alzheimer, en í notkun eru lyf sem hægt geta á 

framgöngu sjúkdómsins tímabundið og slævt einkenni hans (Alzheimer´s Society, 2014). 

Lyfjagjöf í formi geðlyfja er oftar en ekki beitt við alzheimer vegna hinna ýmsu einkenna 

og breytinga á taugakerfinu. Heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með þeim sem þjást af 

sjúkdómnum telur mögulegt að draga úr lyfjagjöf samhliða vinnu með styrkleika 

skjólstæðinganna. Það gerist í og með dagþjálfun, sem hefur það að markmiði að draga 

úr einkennum sjúkdómsins og þeirri vanlíðan sem kemur fram í geðrænum einkennum. 

Með öðrum orðum er vellíðan einstaklinga aukin markvisst og tillit tekið til veikleika 

þeirra (Jón Snædal, 2017). Skjólstæðingar missa ýmsa hæfni til bæði áður vanalegra 

athafna, s.s. framkvæmda og tjáningar, þar sem minninu hrakar hratt, sem og hvað 

varðar einbeitingu og hæfileikann til túlkunar á eigin skynjun. Aðrar athafnir eru þó oft 

virkar hjá skjólstæðingunum og færnin oft meiri en sýnist þrátt fyrir minnistapið. 

Tilfinningalífið breytist m.a. oft lítið og einnig geta gamlar minningar verið vel geymdar í 

hugum fólks, sem stundum er hægt að kalla fram við ákveðna örvun. Langtímaminnið er 

einnig yfirleitt virkt á fyrstu stigunum og þannig geta sumar minningar fortíðar verið 

lengi til staðar hjá einstaklingum (Bazan-Salazar, 2005). Fólk með alzheimer getur verið 

virkt er kemur að tónlist, söng og dansi, en einnig er kemur að listsköpun og leiðsögnum 

um listaverk (Alzheimers Association, 2015). Þannig er mögulegt að nota list til aukinnar 

vellíðanar vegna þeirrar gleði og góðu tilfinninga sem hún getur framkallað á staðnum 

og án þess að styðjast þurfi við minnið sem aftur gæti framkallað vanlíðan hjá 
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einstaklingum með minnisleysi (Jón Snædal, 2017). Umræður sem komið er af stað við 

listaverk geta þar að auki virkjað tilfinningaminnið, sem aftur getur kallað fram jákvæða 

upplifun tengda minningum fortíðar (Halldóra Arnardóttir, 2017-a). 

2.2 Listir sem meðferð við alzheimer 

Félagsleg og andleg einangrun er algeng meðal einstaklinga með alzheimer og orsakast 

oftast af erfiðleikum skjólstæðinganna til tjáningar og jafnvel af algjöru málstoli. 

Rannsóknir sýna jafnframt að tjáningarþörf einstaklinga með heilabilun, þ.e. í gegnum 

t.d. tal, söng og skriftir hverfur með tímanum (Dowling, 1995). Þó að minninu hraki 

getur getan til ímyndunar enn verið til staðar (Lunde, 2013). Undir þetta tekur einnig 

Parsa (2010), sem bendir á að þrátt fyrir missi einstaklinga með alzheimer á bæði 

minningum og jafnvel staðreyndum geta þeir verið gjaldgengir í skapandi skilningi og 

tekið þátt í þroskandi reynslu. Þá getur listmeðferð, þar sem einstaklingur sem tjáir sig í 

myndmáli með sínum eigin rökum og á þeim hraða sem honum hentar, rofið félagslega 

og andlega einangrun (Elva Jónsdóttir, 1999). Hægt er því að leiða að því líkur að listræn 

og tilfinningaleg viðbrögð einstaklinga með alzheimer geti verið virk í mörg ár eftir að 

sjúkdómurinn verður sýnilegur (Gould, 2013). Fleiri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

að vinna með listir framkallar vellíðan hjá sömu einstaklingum ef marka má skrásetta 

útkomu sem sýndi m.a. hlátur, bros, gamanmál, samtal, snertingu og söng meðan á 

listatengdri samveru stóð (Walsh o.fl., 2011).  

Hægt er að njóta lista sem meðferðar á fleiri vegu en með því að skapa sjálfur. Þar 

sem langtímaminnið getur haldist lengur hjá einstaklingum með alzheimer heldur en 

skammtímaminnið, sem fyrst lætur undan, geta listaverk orðið kveikja að upprifjun 

gamalla minninga (Elva Jónsdóttir, 1999). Myndlist sem aukið getur skynjun, ánægju og 

styrkt sjálfsvitund getur á þann hátt virkað sem einskonar brú á milli skjólstæðinga og 

umönnunaraðila, þar sem orð eru jafnvel óþörf (Beard, 2012).  

John Zeisel (2009) heldur því fram að listin tengi fólk við menningu sína og samfélag, 

sem aftur gefi lífinu gildi, sem einstaklingar með alzheimer þarfnist svo sannarlega. Lyf 

geta ekki stöðvað framgang sjúkdómsins til lengri tíma litið og hvorki meðferð í formi 

listtjáningar né heldur upplifun á listaverkum annarra getur gert það heldur. Samkvæmt 

framangreindum heimildum getur list auðveldað líf bæði skjólstæðinga með alzheimer, 

sem og umönnunaraðila þeirra, þar sem upplifanir hafa jákvæð áhrif á geðheilbrigði og 
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draga þar með hugsanlega úr aukaverkunum sjúkdómsins í formi geðrænna vandamála. 

List fangar athygli fólks með heilabilun, veitir því ánægju og bætir hegðun sem orsakast 

af neikvæðum geðrænum afleiðingum alzheimer. Annar ávinningur er að samkvæmt 

rannsóknum virðist sem samneyti við list dragi úr kvíða, æsingi og þunglyndi hjá 

skjólstæðingunum, bæti samskipti og auki þar með sjálfstraust. Chancellor, Duncan og 

Chatterjee (2014) telja að þrátt fyrir jákvæðar niðurstöður rannsókna í þessum efnum sé 

brýn þörf á frekari klínískum rannsóknum, þ.e. ef sérsniðnar listrænar meðferðir eiga að 

verða valkvæðar sem meðferðarform við alzheimer. Weitraub (2012) hefur svipaðar 

hugmyndir um þetta en hún heldur því fram að meðferðarúrræði þar sem notast er við 

listir og safnaheimsóknir séu annað og meira en skemmtileg afþreying, þar sem þau 

dragi úr fjölda sjúkdómseinkenna og bæti lífsgæði. Meðferðir við alzheimer eiga það til 

að leggja áherslu á vangetu einstaklinga til verka og er þá reynt að breyta eða laga færni 

skjólstæðinganna en meðferð tengd listum byggist á því sem einstaklingarnir hafa færni 

til og reynt er í áframhaldinu að byggja á þeirri færni (Lunde, 2013). Með hjálp lista er 

því mögulegt að draga úr sjúkdómsferlinu enn frekar og nota styrkleika fólks í stað 

veikleika í leitinni að bættu lífi. Að lokum getur skapandi listform einnig fært 

endurhæfingaraðilum nýjar aðferðir til samskipta við skjólstæðinga með alzheimer og 

umönnunaraðila þeirra (Walsh o.fl., 2011).  

2.3 Umönnunaraðilar skjólstæðinga með alzheimer 

Samfélagsleg staða umönnunaraðila er oft og tíðum erfið og geta áhrifin verið einangrun 

og skortur á félagslegri hjálp vegna breyttra aðstæðna í kjölfar alzheimer hjá 

skjólstæðingum. Þessar breyttu aðstæður þeirra geta haft neikvæðar afleiðingar í för 

með sér á líf þeirra og heilsu (Alzheimer´s Association, 2017-a). Slíkar aðstæður kalla á 

samfélagslega ábyrgð og aðkomu menningarstofnana, þar með talið safna, til aðstoðar 

hópi umönnunaraðila. 

Af hinum áætluðu 150 milljónum umönnunaraðila skjólstæðinga með heilabilun í 

heiminum teljast 92% til fjölskyldumeðlima eða annarra óformlegra aðstandenda/aðila 

sem umönnunina veita (Alzheimer´s Association, 2017-a). Óformlegir aðstandendur 

teljast vera makar, börn og fjölskyldur skjólstæðinga þeirra, vinir þeirra eða nágrannar, 

sem veita umönnun vegna skertrar getu skjólstæðinga, en hún er ólík formlegri 

umönnun sem skipulögð er í formi heimaþjónustu og/eða heimahjúkrunar, dagvistunar 



22 

og félagsstarfs, auk aðstoðar við hvíldarinnlagnir skjólstæðinga (Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2007). Að aðeins átta prósent skjólstæðinga njóti formlegrar umönnunar 

er skoðunarvert, þar sem sýnt hefur verið fram á að tengsl virðast vera milli samskipta 

skjólstæðinga og umönnunaraðila, þ.e. því nánari sem tengslin eru því verri verður 

andleg líðan umönnunaraðila (Cantor, 1983). Makar sem sinna umönnun skjólstæðinga 

með heilabilun eru þar af leiðandi 2,5 sinnum líklegri til þunglyndis en aðrir sem gegna 

sama hlutverki og hafa rannsóknir sýnt fram á að 30-40% umönnunaraðila sem tilheyra 

fjölskyldu skjólstæðinga þjást af þunglyndi, samanborið við 5-17% fólks á sama aldri í 

þjóðfélaginu sem ekki tilheyra þeim hópi (Sallim o.fl., 2015). Helstu niðurstöður 

rannsóknar Álfheiðar Karlsdóttur og Hörpu Gunnlaugsdóttur (2002), sem m.a. var unnin 

til að sýna fram á stöðu aðstandenda skjólstæðinga með alzheimer sem búa í 

heimahúsum á Akureyri sýndi fram á að umönnun var aðstandendum byrði en þó í 

mismiklum mæli. Byrði umönnunaraðila getur reynst hlutlæg, þ.e.a.s. áhyggjur og kvíði 

sem framkallar streitu sem tengist daglegri umönnun skjólstæðinga. Streituna er oftast 

hægt að rekja til breytinga sem verða á hegðun skjólstæðinganna og jafnvel til 

skyndilegra skapsveifla, sem geta verið íþyngjandi fyrir umönnunraðila, en einnig og ekki 

hvað síst til þeirrar stöðugu ábyrgðar sem á herðum umönnunaraðila hvílir og þess hve 

skjólstæðingar eru háðir þeim fyrrnefndu með flestar þarfir og gjörðir en ætla má að 

umönnunaraðilar margir hverjir eyði drýgri tíma í umönnun skjólstæðinga en við aðra 

vinnu eða persónulegar þarfir. Að meðaltali er óformleg aðstoð aðstandenda við 

skjólstæðinga áætluð vera allt að tíu klukkustundir á hverjum degi (Moríñigo, 2013). Við 

þær aðstæður eykst hættan á einangrun beggja hópa. Byrðin getur einnig verið huglæg 

og þá sálfræðileg afleiðing þess að hafna í þeim sporum að verða umönnunaraðili 

skjólstæðings með alzheimer. Hún lýsir sér til að mynda í þreytu, í átökum bæði á 

vinnustað og við nánustu fjölskyldu, skertu félagslegu samneyti við aðra og 

fjárhagsáhyggjum (Gilhooly, 1984; McConaghy og Caltabiano, 2005).  

Af áðurnefndum umönnunaraðilum úr hópi aðstandenda eru makar skjólstæðinga 

oftast í því hlutverki. Eiginkonur skjólstæðinga eru enn líklegri til þess að sinna 

hlutverkinu en eiginmenn skjólstæðinga og einnig treysta kvenkyns skjólstæðingar síður 

á eiginmenn sína við umönnun en karlar á eiginkonur sínar (Farley, Smith og Boyle, 

2009; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). Með þetta í huga er umhugsunarvert að sjá að 

konur sem umönnunaraðilar finna fyrir meiri byrði en karlar í sama hlutverki (Álfheiður 
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Karlsdóttir og Harpa Gunnlaugsdóttir, 2002; Chappel og Reid, 2002). Það virðist því sem 

byrði þessa erfiða hlutverks sé kynbundin. Þetta styður við þá ríkjandi hugmynd að 

umönnunarhlutverkið tilheyri verkahring kvenna á meðan fjármál og ákvarðanataka sé í 

höndum karlmannsins (Farley, Smith og Boyle, 2009). Margar erlendar rannsóknir sýna 

að hlutverk umönnunaraðila og meðfylgjandi byrði hafi áhrif á andlega líðan og daglegar 

þarfir einstaklinga en kynin virðast þó upplifa einstök verk við umönnunina á misjafnan 

hátt. Sem dæmi virðast konur eiga auðveldara með að sinna líkamlegum þörfum 

skjólstæðinga á meðan karlmenn sýna meira umburðarlyndi gagnvart minnisleysi og 

breyttri hegðun þeirra (Connell o.fl., 2001; Biegel og Schulz, 1999; Gallant og Connell, 

1997). Að lokum er andleg líðan og heilsa umönnunaraðila er annast kvenkyns 

skjólstæðinga betri en þeirra er annast skjólstæðinga af karlkyni (Gilhooly, 1984).  

Byrðin virðist aukast með hækkandi aldri umönnunaraðila og einnig er hún þyngri á 

einstaklingum án atvinnu en meðal þeirra sem stunda vinnu samhliða umönnuninni 

(Jutras og Veilleux, 1991). Staða umönnunaraðila í atvinnulífinu getur því sagt til um 

heilsu þeirra. Auk þess hefur kynþáttur einnig sín áhrif, svo ekki sé minnst á félagslegan 

stuðning og/eða skort á honum (Navaie-Waliser o.fl., 2002). Af þessu má sjá í hve 

erfiðum aðstæðum stór hópur fólks er vegna umönnunarhlutverksins.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða áhrif ýmiss konar meðferðir fyrir 

skjólstæðinga með alzheimer hafa á umönnunaraðila. Umönnunaraðilar eru oft 

fjölskyldumeðlimir, en einnig geta faglærðir sérfræðingar/einstaklingar og 

utanaðkomandi aðilar gegnt hlutverki umönnunaraðila, til dæmis sem meðferðaraðilar. 

Ýmis meðferðarform standa þessum einstaklingum til boða, eins og fram hefur komið, 

og er safnatengd meðferð ein af þeim. Ástæða er til að ætla að verkefni og/eða 

meðferðir tengdar listum í söfnum, sem einnig eru ætlaðar umönnunaraðilum, geti 

gegnt mikilvægu og jákvæðu hlutverki í lífi þeirra. Áhrif listmeðferða í söfnum sem 

ætlaðar eru einstaklingum með heilabilun og umönnunaraðilum þeirra, vegna þeirrar 

byrði er þeir síðarnefndu bera, er undirstaða þess að meðferð framkalli almenna 

vellíðan, þ.e. alhliða innihaldsríka andlega líðan og góða heilsu (Chappell og Reid, 2002). 

Skipulagðar heimsóknir á söfn, sem eru sérsniðnar fyrir þennan þjóðfélagshóp, hafa 

jákvæð áhrif á samband milli skjólstæðinga og umönnunaraðila, ekki hvað síst frá 

sjónarhóli þeirra síðarnefndu og á vellíðan umönnunaraðila almennt. Söfn sem 

menningarstofnanir ættu því að auka tilboð til ýmissa þurfandi þjóðfélagshópa með það 
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fyrir augum að veita meðferð er eykur vellíðan þeirra. David Andersen (2000) hefur bent 

á að evrópsk söfn sinni samfélagslegum hlutverkum sínum í auknum mæli og betur en 

áður hefur tíðkast. Ef svo er ætti birtingarmyndin að sjást m.a. í auknu samtali safna og 

samfélaga og þar með talið við sístækkandi hóp umönnunaraðila einstaklinga með 

alzheimer sem og aðra sjúkdóma er valda heilabilun. 

2.4 Samtal safns og samfélags – samtal safns við alzheimer 

Hugtakið heilabilunarvinsamleg samfélög (e. dementia-friendly communities) 

endurspeglar gerð ákveðinna samfélaga sem einkennast af nútíma hugsun varðandi þá 

sem búa í daglegu lífi með sjúkdómum sem valda heilabilun og almenn mannréttindi 

þeirra (Lin, 2017). Samkvæmt samtökunum Alzheimer’s Disease International (ADI) er 

nú að finna heilabilunarvinsamleg samfélög í 34 löndum heimsins. Rannsóknir hafa 

hingað til fjallað á fjölbreyttan hátt um þau ýmsu málefni sem tengjast samfélögum 

þessum en þær eru þó þess eðlis að þær meta ekki áhrif þessara samfélaga á heilsu og 

lífsgæði sjálfra einstaklinganna sem heilabilunin hrjáir og umönnunaraðila þeirra. Það er 

ekki hægt að tala um eina gerð af samfélagi og skilgreiningarnar á þeim eru margar og 

ólíkar, sem líklega skýrist af sífelldum nýjungum og framförum varðandi það hvernig 

hugsað er um líf skjólstæðinga með heilabilun (Lin, 2017). Samkvæmt skýrslu, útgefinni 

af ADI og World Health Organization (WHO), er skilgreiningin á heilabilunarvinsamlegu 

samfélagi hugsuð sem nálgun til samþykktar á heilabilun sem eðlilegum þætti í 

samfélaginu (WHO, 2012). Öll vinna ólíku samfélögin þó líklega með það að leiðarljósi að 

gera líf einstaklinga með heilabilun betra á einn eða annan hátt út frá vitneskju dagsins í 

dag. 

Grundvallaratriði til uppbyggingar á heilabilunarvinsamlegum samfélögum er að 

hlusta á raddir og reynslu þeirra sem búa við ástandið og eru undir áhrifum þess. Þetta 

snýst um að tryggja að einstaklingum með heilabilun sé veitt gott líf og að þeir hafi val 

og stjórn í eigin lífi. Mikilvægast er að samfélögin viðurkenni þau áhrif sem heilabilun 

hefur á sambönd fólks og traust þess til að taka þátt í daglegum verkefnum og starfsemi. 

Allt þetta hefur veruleg áhrif á lífsgæði einstaklinga og þar af leiðandi einnig á 

umönnunaraðila og ástvini þeirra. Heilabilunarvinsamleg samfélög leitast við að takast á 

við þessi verkefni. Það að bæta velferð allra einstaklinga með heilabilun er það 

mikilvægasta í starfi sem þessu (Green og Lakey, 2013). 
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Geðræn vandamál, sem oft einkenna skjólstæðinga með alzheimer, kalla á 

samfélagslega þátttöku þar sem einangrun vinnur á móti bata og því er mikilvægt að um 

félagsleg tilboð sé að ræða bæði fyrir skjólstæðinga með alzheimer og umönnunaraðila 

þeirra (Zeisel, 2009). Þegar hlúð er að félagslegum aðstæðum þessara samfélagsþegna, 

með verkefnum og meðferðum, aukast líkurnar á góðri heilsu þeirra. Vinnan er því bæði 

samhangandi og keðjuverkandi. Með það að leiðarljósi að engin lyf finnast enn sem geta 

stöðvað eða læknað alzheimer, hljóta verkefni sem auka vellíðan fólks og draga úr 

andlegum erfiðleikum samfara sjúkdómnum að vera ákjósanleg meðferðarform fyrir þá 

sem glíma við hann. Leit aðstandenda þeirra að nýjum aðferðum til að bjóða upp á 

hvers kyns vellíðan fyrir ástvini sína heldur því áfram (Gitlin, Liebman og Winter, 2003). 

Aukin viðeigandi félagsleg íhlutun, sem og fjölbreytt þjónusta fyrir aðstandendur 

skjólstæðinga með alzheimer, hefur einnig jákvæð áhrif á velferð þeirra og heilsu, sem 

og á skjólstæðingana sjálfa sökum keðjuverkunar og eykur þar með lífsgæði beggja 

hópanna (Etters, Goodall og Harrison, 2008). Söfn hafa tækifæri til að koma að 

málefnum heilsu og velferðar samfélagsþegna og ættu að hafa ofangreindar staðreyndir 

að leiðarljósi. 

Heilsufar er samtengt lífi fólks og lifnaðarháttum, félagslegum aðstæðum og 

samfélagslegri stöðu. Heilsufar fólks skiptir þjóðarbúið og þar með allt samfélagið miklu 

máli. Því ætti það að vera sjálfsagður hlutur hjá söfnum, ekki hvað síst 

almenningsreknum söfnum sem opinberum stofnunum, að vera með í verkefnum sem 

stuðla að bættri heilsu samfélagsþegna og koma að fræðslutengdum verkefnum með 

fyrirbyggjandi áherslum. Söfn eiga að gegna hlutverki fyrir alla samfélagshópa og vera 

opin öllum almenningi, sbr. 3. gr. íslensku safnalaganna nr. 141/2011 en þar kemur fram 

að: „Söfn í skilningi laga þessara eru varanlegar stofnanir sem starfa í þágu almennings 

og eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Þau skulu vera opin almenningi.“ Þannig skal m.a. 

Listasafn Íslands starfa í þágu alls almennings og í þágu hinna ólíku þjóðfélagshópa. 

Jafnframt segir á heimasíðu Safnaráðs, sem hefur það hlutverk að fjalla um 

viðurkenningu safna skv. safnalögunum, að viðurkenningin sé m.a. til þess gerð að 

stuðla að aukinni þekkingu fólks á menningararfinum og aðgangi að honum (Safnaráð, 

e.d.). Söfn eru og/eða ættu þar með að vera ákjósanleg til meðferðar fyrir skjólstæðinga 

með alzheimer, en eins og David Fleming (2014-a), framkvæmdastjóri Natural Museum í 

Liverpool og einn af stofnendum Social Justice Alliance for Museums (Samtök safna um 
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félagslegt réttlæti) heldur fram, er heilabilun stærsta samfélagslega umhugsunarefnið 

nú til dags. Söfn sem nútímastofnanir ættu því að nota list sem hvata til könnunar á 

sambandi mannsins við athafnir og umhverfi sitt (Parsa, 2010). Stefnumótun og/eða 

hlutverk safna er, samkvæmt Museums Association (2013) (Safnasamtökin í Bretlandi,) 

að söfn auki lífsgæði fólks og bæti andlega og líkamlega heilsu þess. American Alliance 

of Museums (2013) (Bandalag bandarískra safna) starfar meðal annars eftir þeirri stefnu 

að söfn gegni núna mikilvægu hlutverki við þátttöku í meðferð fjölmargra 

heilsufarsvandamála og að sú þjónusta hjálpi þeim einstaklingum sem á þurfa að halda 

að mynda tengsl við nærsamfélagið. Gefur þetta til kynna áhuga safna á betri þjónustu, 

sem og meiri samvinnu við samfélagið með aukinni ábyrgð í garð hins almenna borgara, 

þar með talið skjólstæðinga með alzheimer. Nútíma samfélag krefst einnig meira af 

stofnunum sínum en áður og því hefur þjónusta safna breyst og snýst núorðið m.a. um 

miðlun félagslegra breytinga (Fleming, 2016; Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða 

Björk Árnadóttir, 2012). Nú til dags þykir jákvætt að þjóna breiðari hópi á meðal 

almennings en áður innan safnanna og styrkja samfélagshópana sem þau þjóna og 

jafnvel á óhefðbundnari hátt en áður tíðkaðist, þar sem það er í tísku að vera 

sjálfsmeðvitaður (Gurian, 2006; Weil, 2003). Gildismat safna endurspeglast jafnframt í 

gjörðum þeirra, þ.ám. í samfélagsþátttöku, og er því einskonar spegill á sjálfsmynd 

þeirra (Weil. 1995). Þannig getur fræðsla, m.a. á söfnum, haft hvetjandi og jákvæð áhrif 

á andlega heilsu. Ef einstaklingum er veitt athygli eykur það vellíðan þeirra og auðveldar 

þeim að komast í gegnum dagana, sem bætir aftur almenna heilsu þeirra. Fólk sem á í 

félagslegum samskiptum við annað fólk og fylgist með málefnum líðandi stundar er 

almennt heilsuhraustara en það fólk sem skortir þessa tengingu við nærumhverfi sitt 

(Dodd, 2002). Söfn ættu tvímælalaust, samkvæmt þessu, að vera tilbúin til að taka á 

móti misjöfnum hópum samfélagsins og þróa dagskrár við hæfi, leggja sitt af mörkum til 

allra þegna, óháð félagslegum aðstæðum, heilsu, uppruna eða öðrum þáttum. Söfn geta 

á þennan hátt stuðlað að jákvæðum breytingum og sinnt lýðræðislegu hlutverki sínu 

(Fleming, 2014-b).  

Frábært safn er sérstakt og hagnýtt; frábært safn er einnig frumlegt og fræðilegt. 

Fjölbreytilegt safn lærir samskipti í gegnum smæð og nánd eða því mistekst; lítið, 

aðþrengt safn lærir að tala sig á ákveðinn stað í alheiminum eða því mistekst líka 

(Carr, 2006, bls. 13).  
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3  Tilraunaverkefni MOMA-safnsins í New York og áhrif þess 

Nýlistasafnið í New York, MoMA (The Museum of Modern Art) hóf árið 2006 að bjóða 

upp á sérstaka fræðsludagskrá er nefnist Meet Me at MoMA eða Hittumst í MoMA. 

Verkefnið er ætlað einstaklingum með alzheimer og umönnunaraðilum þeirra og 

inniheldur skipulagðar heimsóknir sem eru sérsniðnar að þeirra þörfum (Rosenberg, 

2009). Í byrjun var um að ræða tilraunaverkefni til sjö ára, sem breyttist síðan vegna 

stuðnings styrktarsamtakanna MetLife Foundation. Í kjölfarið hófst enn meiri 

þróunarvinna í formi miðlunar hugmynda, þjálfunar, kynninga á verkefninu með útgáfu 

fræðsluefnis og kynninga á vefsíðu safnsins svo fátt eitt sé tilgreint. Í dag tekur safnið á 

móti hundruðum einstaklinga með alzheimer á hverju ári, sem koma í skipulagðar 

heimsóknir með aðstandendum og taka þátt verkefninu (Rosenberg, Humble og McGee, 

2017). Um er að ræða óhefðbundna meðferð (e. alternative therapy), sem er líklega 

betur lýst sem meðferð án hefðbundinna læknisaðferða eða lækninga, þ.ám. án lyfja, 

þar sem einstaklingar með alzheimer njóta lista og nýta þær til örvunar sem veitir þeim 

vellíðan og eykur lífsgæði. Þessi aðferð og/eða meðferð opnar leiðir til bæði samskipta 

og skilnings, sem áður töldust alveg horfnar úr minni einstaklinganna (Schmid, 2012). 

Þessi tegund meðferðarforms virðist vera æskilegt úrræði til að árangur náist, og þá sem 

þáttur í heildstæðri meðferð sjúkdómsins með list sem upphafspunkt, og veitir von um 

að rannsóknir þess efnis styðji við minni lyfjanotkun skjólstæðinga. 

Ákveðin vitundarvakning hefur orðið á meðal safna. m.a. með tilkomu Meet Me at 

MoMA verkefnisins og þá ekki síst vegna kynninga þess á m.a. kennsluaðferðum, 

smiðjum fyrir leiðbeinendur og rannsóknarniðurstöðum sem sýndu jákvæða útkomu 

(The Museum of Modern Art, e.d-b). Með útgáfu fræðslurits safnsins meet me - The 

MoMA Alzheimer’s Project: Making Art Accessible to People with Dementia (Guide for 

Museums), sem er nokkurs konar leiðarvísir fyrir söfn við gerð og framkvæmd dagskrár 

sem ætluð er fólki með heilabilun og aðstandendur þess þar sem list er 

meðferðarúrræði, hafa fleiri söfn í framhaldinu boðið upp á samskonar þjónustu (The 

Museum of Modern Art, 2009). Upplýsingarnar um þessa meðferð hafa nú þegar veitt 

öðrum söfnum innblástur til uppbyggingar svipaðra verkefna sem byggjast á velgengni 
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MoMA. Síðastliðin 11 ár hefur MoMA starfrækt verkefni sitt og veitt skjólstæðingum 

með alzheimer og umönnunaraðilum þessa þjónustu, með góðum útskýringum á 

skipulagi og framkvæmd hennar. Fræðslurit safnsins, sem er leiðarvísir til að aðstoða 

aðra við hönnun svipaðra verkefna, geymir fræðslu um sjúkdóminn og skjólstæðinga 

hans og um það hvernig og hvaða starfsfólk þurfi til vinnunnar og hvernig þjálfun þess 

skuli háttað. Fræðsluritið inniheldur einnig upplýsingar um það hvernig ræða eigi um 

listaverk við þátttakendur og koma af stað umræðum, hvernig standa skuli að 

auglýsingamálum, hvernig upplýsa skuli nærsamfélagið um meðferðarúrræðið og annað 

nytsamlegt til að vel geti tekist til (Rosenberg, 2009; The Museum of Modern Art, 2009). 

Sérlega góðar upplýsingar fylgja einnig um hvert skref í komandi heimsóknum, þ.e. val á 

listaverkum og þar með val á þema til aukinnar virkni meðferðar. Upplýsingar fylgja 

einnig um hvernig sögulegri upplýsingagjöf til þátttakenda skuli háttað og um 

samtalstækni og tækni starfsfólks til spurningagerðar til að þær hvetji til samræðna og 

skoðanaskipta (The Museum of Modern Art, 2009). Öll miðlun og útgáfa safnsins hefur 

skilað sér í gerð hinna ólíku verkefna og dagskrárliða um heim allan, til handa 

einstaklingum með alzheimer og umönnunaraðilum þeirra. Frá því að MoMA bauð upp á 

fyrstu heimsókn verkefnisins hafa yfir 60 söfn, bæði innan Bandaríkjanna og í öðrum 

löndum, komið á sambærilegum verkefnum fyrir áðurnefnda hópa (Parsa, Humble og 

Gerber, 2010). Fjölbreytileg söfn hafa skipulagt sérsniðnar heimsóknir sem taka tillit til 

rýmis þeirra, samfélagslegra áhrifa sem þau starfa við og eignar þeirra í formi lista og 

menningarminja til að miðla til safngestanna í heimsóknum verkefnanna (Rosenberg, 

Humble og McGee, 2017). Þetta styður við þá skoðun að merking, þ.e. upplifun, minni, 

rökhugsun og skynjun sem lögð er í hlutina og það sem sjáanlegt er og valið að muna,  

sé misjöfn eftir fólki vegna búsetu í mismunandi menningarheimum. Ólíkt 

menningarlegt og félagslegt samhengi hefur áhrif á uppbyggingu merkingar. Þannig 

hefur staðsetning og umhverfi fólks, í sögulegu samhengi, áhrif á hegðun og hugsanir 

þess (Hooper-Greenhill, 1999; Ogbu, 1995). Þess vegna er það mikilvægt að öll söfn móti 

eigin verkefni handa safngestum sínum í samræmi við það samfélag og þann 

menningarheim sem þau starfa í hverju sinni. 

Til að gefa örlitla innsýn inn í þau staðfærðu verkefni sem um ræðir og sem 

skipulögð hafa verið út frá hugmyndafræði Meet me at MoMA verkefnisins, má fyrst 

nefna AZURE samstarfsverkefni á Írlandi. Verkefnið tengdist því að kanna virkni 
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hugmyndafræðinnar í framkvæmd, með sérsniðum heimsóknum um listaverkasafn 

Butler Gallery Kilkenny sem voru ætlaðar fólki með heilabilun ásamt fjölskyldu, vinum 

og formlegum umönnunaraðilum. Það hafði í för með sér samvinnu á milli The 

Alzheimer Society of Ireland og starfsfólks safna og gallería á Írlandi varðandi þjálfun og 

fræðslu um móttöku fólks með heilabilun (The Alzheimer Society of Ireland, e.d.). Meet 

Me at PMoA er annað samstarfsverkefni sem byggist á hugmyndafræðinni og inniheldur 

m.a. dagskrá sem nefnist The Gallery Tour and Talk en í henni býðst einstaklingum með 

alzheimer og umönnunaraðilum þeirra að taka þátt í sérsniðnum heimsóknum á Polk 

Museum of Art í Florida og taka þátt í samtali um listaverk á sýningum safnsins (Polk 

Museum of Art, e.d.). Að lokum má nefna samstarfsverkefni sem er í framkæmd á 

Stedelijk Museum í Hollandi og nefnist Onvergetelijk Stedelijk. Um er að ræða sérsniðna 

dagskrá sem ætluð er skjólstæðingum með alzheimer, sem og fólki með aðra 

minnissjúkdóma og umönnunaraðilum þess, og inniheldur hún þematengda leiðsögn og 

samtal um listaverk safnsins undir stjórn sérþjálfaðra leiðbeinanda (Stedelijk Museum, 

e.d.).  

Þegar verkefni og dagskrárliðir safnanna fyrir skjólstæðinga með heilabilun og 

umönnunaraðila eru skoðuð sést að þau létta á sumum af þeim félagslegu vandamálum 

er fylgja heilabilun og fjallað var um í 2. kafla, bæði á meðal skjólstæðinga með 

alzheimer, þeirra sem glíma við aðra minnissjúkdóma og, ekki síst, umönnunaraðila. 

Meginatriði verkefnanna snýst um að virða hæfileika fólks með alzheimer og koma til 

móts við þarfir þess og óskir (Alejandre, 2011). Hægt er að segja að söfn með MoMA í 

fararbroddi séu með þessu að bregðast við kalli um samfélagslegar aðgerðir vegna 

fjölgunar þegna með minnissjúkdóma er valda heilabilun. Söfn eiga að, og vilja þar með, 

styðja við og vera gagnleg samfélagi sínu, hvert á sinn hátt, á tímum fjölbreytileika 

(Gurian, 2006).  

3.1 Meet me at MOMA meðferðarfræðin – framkvæmd og 
rannsóknarniðurstöður 

Verkefnið Meet Me at MoMA er tilboð til skjólstæðinga með alzheimer á byrjunar- eða 

miðstigi og til umönnunaraðila þeirra, og er ætlað bæði aðstandendum, þ.e. 

óformlegum umönnunaraðilum, og þeim formlegu. Um er að ræða mánaðarlegan 

dagskrárlið á tíma þegar safnið er lokað öðrum almenningi til að truflun og áreiti sé í 
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lágmarki. Heimsóknirnar eru skipulagðar af fræðsludeild safnsins, en þó einnig með 

aðkomu starfsfólks annarra deilda þess, sem hjálpa til við að byggja upp heimsóknir 

jákvæðra upplifana fyrir þessa ákveðnu safngesti. Hver heimsókn tekur eina og hálfa 

klukkustund og inniheldur fræðslu í formi leiðsagnar um valin verk eftir heimsfræga 

listamenn í eigu safnsins og jafnframt annars konar tímabundnar sýningar sem henta 

þemanu hverju sinni (Rosenberg, Humble og McGee, 2017). Samveran inniheldur m.a. 

fróðleik um listina og þemu og er undir leiðsögn leiðbeinanda sem fengið hefur sérstaka 

þjálfun í móttöku og miðlun til fólks með heilabilun (The Museum of Modern Art, 2017). 

Umræður eiga sér stað meðal þátttakendanna og með hvatningu fræðslufulltrúa sem 

hlotið hefur sérstaka þjálfun til þessara heimsókna, þar sem tjáning, frásagnir og 

skoðanaskipti fara fram, sem allt hefur jákvæð áhrif á upplifunina og þar með á 

heimsóknina í heild sinni (Rosenberg, Humble og McGee, 2017; The Museum of Modern 

Art, 2009). Safn getur á þennan hátt, þ.e. með verkefnum sem innihalda heimsóknir í 

örvandi umhverfi, stuðlað að betri heilsu og vellíðan einstaklinga með heilabilun og 

umönnunaraðila þeirra (Rhoads, 2009). 

Rosenberg, Huble og McGee (2017), sem eru starfsmenn fræðsludeildar MoMA, 

segja alla þátttakendur í verkefninu finna hve góð áhrif það hefur á þá og einnig að 

starfsfólk safnsins, það sem að dagskrárliðum og heimsóknum vinnur, hafi orðið vitni að 

mjög miklum framförum hjá þessum ákveðnu safngestum sem þátt hafa tekið í 

verkefninu undanfarin ár. Framfarir hafa jafnframt orðið hjá stofnuninni sjálfri, en hún  

hefur eflst ogsést það m.a. í betri þjónustu og aukinni hæfni í móttöku gesta almennt, 

en einnig í framförum í aðgengismálum ólíkra samfélagshópa. Með verkefninu tekur 

safnið þátt í að auka lífsgæði ákveðins samfélagshóps og eykur þar með þátttöku sína í 

samfélagstengdum verkefnum sem máli skipta. Áhrifin sem verða á staðnum eru þar 

með keðjuverkandi og þjónusta til gesta batnar almennt. Með það að leiðarljósi er hægt 

að segja að safnið sé enn mikilvægari menningarstofnun í samfélaginu en áður var.   

Árið 2009 hóf MoMA samvinnu við gæðamiðstöð heilahrörnunar og heilabilunar við 

læknadeild New York háskóla (New York University School of Medicine) við gerð 

rannsóknar á lífsgæðum þátttakenda tilboðsins Meet ME at MoMA (Parsa, o.fl., 2010; 

Rosenberg, Humble og McGee, 2017). Rannsóknin studdi við vitneskju þeirra er að 

verkefninu koma um að heimsóknirnar hafi góð áhrif á þátttakendur og að hægt sé að 

koma til móts við einstaklinga með alzheimer á félagslegan, hugrænan og 
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tilfinningalegan máta með list sem verkfæri (Rosenberg, Humble og McGee, 2017). 

Rannsóknin fól m.a. í sér könnun á lífsgæðum þátttakenda fyrir og eftir þátttöku í 

verkefninu. Þátttakendur svöruðu spurningum varðandi þátttökuna og einnig tóku þeir 

þátt í hópavinnu sem tengdist rannsókninni þremur mánuðum eftir að þátttöku þeirra í 

heimsóknunum á safninu lauk. Fræðimenn sem unnu að rannsókninni gerðu grein fyrir 

því að sú mæling sem marktækust væri tölfræðilega séð væri breytingin á áhrifum frá 

því rétt fyrir þátttöku og síðan strax eftir þátttöku, þar sem þeir sáu sýnilega breytingu til 

batnaðar á skapsmunum þátttakenda, bæði skjólstæðinga með alzheimer og einnig 

umönnunaraðila (Parsa, Humble og Gerber, 2010). Að auki sýndi rannsóknin fram á 

aukið sjálfstraust hjá skjólstæðingum sjúkdómsins við þátttökuna og umönnunaraðilar 

sýndu jákvæða svörun við auknum félagslegum stuðningi, auk betri tengslamyndunar 

við fólk (Rosenberg, Humble og McGee, 2017). Að lokum kom fram sú athyglisverða 

breyting að dregið hafði úr gremju og kvíða umönnunaraðilanna (Parsa, Humble og 

Gerber, 2010). Niðurstaða rannsóknarinnar studdi enn frekar við tilfinningu starfsfólks 

og þátttakenda um jákvæða virkni verkefnisins.  

Jákvæðar rannsóknarniðurstöður verkefnisins hjá MoMA er einnig hægt að styðja 

með niðurstöðum annarrar rannsóknar sem beindist að listmeðferð sem framkvæmd 

var í Bretlandi árið 2013. Þar var leitast við að skilja þá reynslu sem hlýst af 8 vikna 

verkefnum sem framkvæmd voru í tveimur ólíkum söfnum, Dulwich Picture Gallery og 

Nottingham Contemporary. Þátttakendur voru samtals 24 og þar af voru 12 

einstaklingar með heilabilun á vægu eða miðstigi sjúkdóms, ásamt 12 

umönnunaraðilum. Rannsóknin tók til áhrifa félagslegrar þátttöku, byrði 

umönnunaraðila, sem og til almennra lífsgæða og daglegrar athafnasemi einstaklinga 

með heilabilun. Rannsóknin var gerð með blandaðri aðferðafræði, þar sem þátttakendur 

nutu áhorfs og samtals um listaverk en tóku einnig þátt í listsköpun. Notast var við 

staðlaða spurningalista og viðtöl við þátttakendur og voru niðurstöðurnar greindar út 

frá ákveðnum þemum. Niðurstaða rannsóknarinnar var samhljóða ánægja þátttakenda, 

þar sem fram kom að heimsóknirnar styrktu sjálfsmynd skjólstæðinganna, juku 

félagslega þátttöku þeirra, örvuðu athygli og einbeitingu og stuðluðu ekki síst að nánara 

sambandi á milli skjólstæðinga og umönnunaraðila (Camic, Tischler og Pearman, 2014). 

Þessar niðurstöður sýna að nauðsynlegt er að líta á verkefni sem þessi og meðferðir á 

söfnum og í galleríum með listaverk, sem verkfæri í klínískum samfélagslegum úrræðum 
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sem ætluð eru sjúklingum með heilabilun, þar á meðal alzheimer, og umönnunaraðilum 

(Camic, Tischler og Pearman 2014). Verkefni sem þessi styrkja einstaklinga til þátttöku í  

samfélagslegum athöfnum sem oft er vöntun á í lífi bæði skjólstæðinga og 

umönnunaraðila (Rosenblatt, 2014). 

3.2 Listir og menning sem meðferð við alzheimer – lyfjalaust meðferðarúrræði: 
samvinnuverkefni  í Murcia á Spáni 

Halldóra Arnardóttir listfræðingur, býr og starfar í Murcia á Spáni og hefur þróað 

meðferðarúrræðið Listir og menning sem meðferð við alzheimer ætlað skjólstæðingum 

með alzheimer og umönnunaraðilum þeirra, ásamt Carmen Antúnez Almagro, 

taugasérfræðingi og forstöðukonu Minnismóttöku Arrixaca-sjúkrahússins þar í borg. 

Úrræðið hóf göngu sína árið 2008 og snérist frá upphafi um athugun á notkun lista sem 

verkfæri til að örva, þ.e. að tengjast tilfinningaminninu hjá hópi skjólstæðinga með 

alzheimer, í flestum tilvikum á byrjunarstigi. Dagskráin Proyecto alzhéimer MuBAM er 

hluti af verkefninu Listir og menning sem meðferð við alzheimer og minnir á ýmsan hátt 

á þá sem notuð er í verkefninu Meet Me at MoMA hjá nýlistsafninu í New York, þ.e. að 

bæta virkni og lífsgæði þátttakenda með listina sem verkfæri sem hreyfir við 

tilfinningum, í sérsniðnum heimsóknum á listasafni í viðkomandi borg. Meðferð þessi er 

gott dæmi um eitt af þeim mörgu verkefnum sem eru undir áhrifum frá MoMA og 

skipulögð eru út frá meðferðinni sem þar er í boði en eru staðfærð yfir á þá menningu, 

umhverfi og samfélag þar sem safnið er staðsett og starfrækt (Rosenberg, Humble og 

McGee, 2017). Í upphafi var skilyrði fyrir þátttöku í verkefninu að skjólstæðingar 

stunduðu einnig meðferð á Minnismóttöku Arrixaca-sjúkrahússins, en frá árinu 2010 

hefur verkefnið verið opið almenningi er tilheyrir áðurnefndum hópi (Almagro, 2017; 

Halldóra Arnardóttir, 2017-e). 

Í Murcia fer dagskrá Proyecto alzhéimer MuBAM fram á Fagurlistsafninu í Murcia, 

MuBAM (Museo de Bellas Artes de la Región de Murcia), þar sem höggmyndir og 

málverk eru notuð til að tengja við sameiginlega menningarsögu þátttakenda í gegnum 

eftirfarandi þætti: tímann - staðinn - tilfinningar - samskipti – veðurfar, og að lokum það 

að byggja brú á milli fortíðar og nútíðar. Þetta er gert til að skoða m.a. athyglisgetu 

skjólstæðinga með alzheimer er þeir tengja verkin við líf sitt og þegar samræður verða 

til þeirra á milli, en jafnframt til að meta skynjunina þegar tilfinningarnar virkjast og upp 
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rifjast í framhaldinu gamlar minningar úr hugarfylgsnum skjólstæðinganna sem þjást 

annars af minnisleysi (Halldóra Arnardóttir, 2017-c). Verkefnið er fastur liður í 

fræðsludagskrá safnsins og er í formi mánaðarlegrar heimsóknar. Dagskráin tekur um 90 

til 120 mínútur og taka 8 til 10 einstaklingar með alzheimer ásamt umönnunaraðilum 

þátt í henni. Hópurnn skoðar að jafnaði 4 til 5 myndverk undir leiðsögn þjálfaðs 

starfsmanns safnsins (Halldóra Arnardóttir, 2017-e). Samkvæmt Halldóru Arnardóttur, 

sem er verkefnisstjóri verkefnisins í MuBAM, er mikilvægt að starfsmaður safnsins sem 

annast leiðsögn af þessu tagi sé vel þjálfaður og uppfræddur varðandi þarfir, getu og 

líðan þess hóps sem hann starfar með. Einnig þarf hann að þekkja vel einkenni 

alzheimer sjúkdómsins og áhrif hans á skjólstæðinga, og hafa gott vald á aðferðarfræði 

við hæfi til miðlunar og samskipta í heimsóknunum. Mikil áhersla er lögð á að komið sé 

fram við einstaklinga með alzheimer af virðingu. Yfirleitt er um að ræða eldri borgara 

með langan lífsaldur, lífsreynslu og ævisögu og mikilvægt er að þeir séu ekki minntir á 

vangetu sína með spurningum eða annarskonar athugasemdum sem snert geta t.d. 

versnandi minni þeirra og/eða geta framkallð óæskilega hegðun, bæði skjólstæðingi og 

öðrum þátttakendum til ama. Starfsmaður sem sér um leiðsögn heimsóknanna þarf 

einnig að hafa rétt verkfæri, getu og hæfni til að halda athygli þátttakenda og hafa færni 

til að bregðast rétt við ófyrirsjáanlegu atferli, og síðast en ekki síst verður hann að láta 

sér annt um þessa ákveðnu safngesti og velferð þeirra (Halldóra Arnardóttir, munnleg 

heimild, 17. nóvember 2017). Í heimsóknunum er staldrað við hvert þeirra listaverka 

sem skoða á í það skiptið í u.þ.b. 15-20 mínútur og innihaldið er látið tengjast einhverju 

þema en í hverri heimsókn er ákveðið viðfangsefni tekið fyrir sem þátttakendurnir geta 

allir tengt sig við. Viðfangsefnið sem verður fyrir valinu er eitthvað sem er líklegt að geti 

hreyft við tilfinningum og framkallað minningu, s.s. landslag við Miðjarðarhafið, 

afþreying og leikir, eða byggingalist í formi opinberra bygginga og húsa og skulu 

spurningar leiðbeinanda tengjast viðfangsefninu. Mikilvægt er að veita þátttakendum 

lágmark sagnfræðilegra upplýsinga varðandi þau verk sem skoða skal, s.s. nafn 

listamanns og hvernig og hvenær verk var unnið, en einnig að tengja verkið við þema 

heimsóknar og nota sem hvatningu til umræðna og skoðanaskipta. Þannig eykst 

tengslamyndun milli fólks og félagsleg samvera dafnar en það er ekki síst til góða fyrir 

umönnunaraðila í hópi aðstandenda. Félagslega samveran hefur jákvæð áhrif á andlega 
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líðan allra þátttakenda og tengir í raun skjólstæðing með alzheimer lífinu sjálfu (Halldóra 

Arnardóttir, 2017-e; Halldóra Arnardóttir, 2017-c; The Museum of Modern Art, 2009).  

Alls hafa yfir 500 einstaklingar tekið þátt í skipulögðum heimsóknum á safnið frá 

upphafi verkefnisins Proyecto alzhéimer MuBAM, skjólstæðingar jafnt sem 

umönnunaraðilar, en þeir síðarnefndu hafa tekið virkan þátt og sýnt stuðning í verki. 

Heimsóknirnar eru hugsaðar fyrir báða hópana og með sama markmið fyrir alla, þ.e. að 

auka vellíðan með félagslegum samskiptum, upprifjunum minninga og gleði að 

leiðarljósi (Almagro, 2017; Halldóra Arnardóttir, 2017-c). Verkefnið er á sama tíma bæði 

vísindaleg og samfélagsleg könnun, eins og Dr. Almagro (2017) orðar það, og í lok 

hverrar heimsóknar svara bæði skjólstæðingar með alzheimer og umönnunaraðilar 

afmörkuðum fjölda spurninga um heimsóknina og efni hennar. Um er að ræða 

eigindlega könnun, þar sem notast er við staðlaðar spurningar til að læknateymi geti 

unnið úr og metið reynslu og áhrif af þátttökunni út frá svörum, og unnið tölulegar 

upplýsingar út frá svörum við megindlegum spurningum og fundið á þann hátt 

áhrifamátt sýningaheimsóknanna (Almagro 2017; Halldóra Arnardóttir, 2017-e). Aukin 

vellíðan er það sem umönnunaraðilar finna greinilega fyrir bæði á sjálfum sér og 

skjólstæðingunum við að taka þátt í heimsóknunum og það er einnig það sem 

starfsfólkið tekur eftir. Áhugi þátttakenda og greinileg jákvæðari örvun tilfinninga er 

áberandi (Halldóra Arnardóttir, 2017-e).  

3.2.1 Listir og menning sem meðferð – smiðjurnar fjórar og starf Halldóru Arnardóttur 
listfræðings 

Þróun og framkvæmd verkefnisins Listir og menning sem meðferð við alzheimer sem 

Proyecto alzhéimer MuBAM í Fagurlistasafninu í Murcia sem fjallað var um hér að 

framan varð til í framhaldi af tímabundnu verkefni er kallaðist Listir og menning sem 

meðferð. Hugmyndin að því verkefni varð til hjá Halldóru Arnardóttur, sem vann árið 

2007 rannsóknarvinnu og mótun á tillögu að húsnæði sem ætlað var einstaklingum með 

alzheimer, í samvinnu við arkitektinn Javier Sánchez Merina og teiknistofuna SARQ í 

Murcia á Spáni. AlzheimUr-stofnunin nefndist húsnæðið, sem var m.a. hugsað sem 

minnismóttaka og dagþjálfun fyrir alzheimer-sjúklinga, en einnig var þar að finna rými til 

listmeðferðar ásamt öðrum vistarverum. Við þessa vinnu lágu leiðir Halldóru og 

taugasérfræðingsins Carmen Antúnez Almagro saman, en sú síðarnefnda var 

hugmyndasmiður AlzheimUr-stofnunarinnar. Samvinna að hugmynd Halldóru um listir 
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og menningu sem hluta af meðferð við alzheimer varð að veruleika og samstarf hófst 

þeirra á milli og þar með á milli heima vísinda og lista árið 2008 (Merina, 2017; Halldóra 

Arnardóttir, 2017-a; Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 17. nóvember 2017). 

Verkefnið hófst með þátttöku 31 einstaklings með alzheimer, oftast á byrjunarstigi, og 

sem jafnframt mætti í meðferð á Minnismóttöku Arrixaca-sjúkrahússins ásamt 

umönnunaraðilum. Tilgangurinn var m.a. að rannsaka hvort sjálfstraust þátttakenda, 

lífsgæði þeirra og félagsleg aðlögunarhæfni yrði bætt með heimsókn(um) á listasafn, 

meðal annars með tilfinningalegri örvun einstaklinganna í gegnum listir (Almagro, 2017; 

López, Arnardóttir og Avilés, 2017; Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 17. 

nóvember 2017). 

Verkefnið var framkvæmt í formi fjögurra ólíkra smiðja og var þróun og framkvæmd 

þess í höndum Halldóru, og í samvinnu við Carmen Antúnez Almagro, eins og áður er 

getið. Smiðjurnar fólu í sér fjögur ólík listform og ítarleg skrásetning var framkvæmd; 

upptökur á myndband, ljósmyndun á atferli tengdu tilfinningareynslu þátttakenda við 

hinar ýmsu upplifanir, tilfinningaleg örvun, samræður og minningar (Almagro, 2017; 

Halldóra Arnardóttir, 2017-a). Þess skal einnig getið að í lok hverrar smiðju var styrkt við 

félagslega samveru með ýmsum uppákomum, sem skref í átt að aukinni vellíðan 

þátttakenda (Halldóra Arnardóttir, 2017-a). 

Framkvæmdin hófst árið 2008 með samvinnu við spænsku listakonuna Chelete 

Monerero og með myndlistarsýningu hennar um minningar sem þema. Nefndist fyrsta 

smiðjan El arte de Entretelas (Listin sótt í hugarfylgsnin). Þar var örvun á tilfinningalífi og 

þar með minningar þátttakenda helsta verkefnið og framköllun þeirra með gömlum 

textílum í myndverkum sem kveiktu neistann. Í framhaldinu var starfrækt listasmiðja 

fyrir þátttakendur þar sem þeir tjáðu minningar sínar með listsköpun og sýndu að lokum 

verk sín í Fagurlistasafninu MuBAM í Murcia, þar sem smiðjan hófst með heimsókn á 

sýningu Chelete Monerero (Halldóra Arnardóttir, 2017-a). 

Árið 2010 tók við bókmenntasmiðjan Narrando Memorias (Frásagnir minninganna) í 

samvinnu við blaðamanninn José García Martínez og hóp myndlistarnema úr 

Háskólanum í Murcia. Þar var upplestur úr smásögu blaðamannsins kveikjan að 

samræðum og upprifjun á minningum þátttakenda; upplifunum sem tengdust 

sameiginlegum menningarlegum bakgrunni þeirra. Í framhaldi af því var skipulögð 

samvera þátttakenda í smiðjunni þar sem samtalið hélt áfram á milli 



36 

myndlistarnemanna og þátttakendanna með tjáningu þeirra fyrrnefndu á myndefni af 

minningum þeirra síðarnefndu, allt þar til skjólstæðingarnir sögðu ánægðir: „já þetta er 

svona!” (Halldóra Arnardóttir, 2017-a).  

Kökugerðarmeistarinn Paco Torreblanca aðstoðaði við þriðju smiðjuna, Tarta 

Murcia (Murcia-tertan) árið 2010, ásamt hópi nema frá hótelskóla Murcia. Bakaðar voru 

kökur og útbúnir eftirréttir sem tengdust matarmenningu þátttakenda og áfram var 

rannsakað hvaða tilfinningar kviknuðu við örvun skynfæranna, þ.e. hvaða minningar 

kæmu fram við þær tilfinningar sem kviknuðu við örvun bragðskynsins með ákveðnum 

þekktum kræsingum. Hótelskólanemarnir aðstoðuðu þátttakendurna í framhaldinu við 

bakstur eigin uppskrifta og að lokum varð allsherjar samvinna allra um gerð nýrrar 

uppskriftar, Murcia-tertu. Samvinnan fólst í bakstri hennar, smökkun á henni og 

veisluboði til allra borgarbúa í Murcia (Halldóra Arnardóttir, 2017-a). 

Fjórða smiðjan, og sú síðasta í röðinni, var leiklistarsmiðjan Emociones en Silencio 

(Að tjá tilfinningar án orða) og var hún haldin árið 2011 í samvinnu við 

myndlistarmanninn Bill Viola, ásamt leikurum til aðstoðar, sem og starfsfólki Húss 

nútímafræða- og leiklistar í Murcia og úr leiklistarskólanum í Murcia. Þátttakendur 

horfðu á myndbandsverk eftir myndlistarmanninn Viola, þar sem sama andlitið sýndi 

ólíkar tilfinningar með svipbrigðum og það skeið frá því tilfinning kviknar og þar til hún 

brýst út. Við tóku æfingar fyrir þátttakendur, með aðstoð leikara sem unnu með Viola og 

leiklistarnemanda í tjáningu tilfinninga án orða með svipbrigðum sem tjáskiptaformi. 

Æfingin var hugsuð sem hjálp við tjáningu þegar orðin eru ekki lengur til staðar vegna 

áhrifa sjúkdómsins (Halldóra Arnardóttir, 2017-a). 

Með aukinni virkni er hægt að auka lífsgæði skjólstæðinga með alzheimer þótt ekki 

sé hægt að bæta eða breyta vitsmunalegri getu þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu bata á andlegu ástandi þátttakenda samanborið við skjólstæðinga með alzheimer 

frá sömu Minnismóttöku sem ekki tóku þátt í verkefninu, auk aukinnar virkni, bæði 

persónulegrar og félagslegrar, sem hafði einnig jákvæð áhrif á aðstandendur og 

umhverfi þátttakendanna (Almagro, 2017). Samkvæmt mati framkvæmdaraðila 

ofangreindra verkefna virðist mögulegt að nota listir til að virkja bæði hugmyndaflug og 

tilfinningagetu, og auka jafnfram félagslega samskiptagetu einstaklinga með alzheimer. 

Listin hreyfir við tilfinningum fólks og er á þann hátt afl sem örvar skynjun einstaklinga 

og þar af leiðandi örvar hún einnig tjáningu. Við það að virkja ákveðnar tilfinningar getur 
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ákveðinn atburður úr fortíðinni tengdur áðurnefndum tilfinningum rifjast upp og aukið 

vellíðan. Áhrif vellíðunar eru keðjuverkandi og hafa áhrif á allt og alla í umhverfi 

skjólstæðinga. Þetta styður við þá skoðun að list tengi samfélag og menningu við fólk og 

þar á meðal einstaklinga með alzheimer (Zeisel, 2009).  

3.2.2  Tenging verður til: MoMA – Murcia – Ísland 

Kynni tókust með Halldóru Arnardóttur og Jóni Snædal öldrunarlækni þegar Halldóra 

vann að þarfagreiningu fyrir byggingu Alzheim-Ur stofnunarinnar í Murcia og leitaði hún 

þá til Jóns sem álitsgjafa (Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 17. október 2017). Jón 

er yfirlæknir og forstöðumaður Minnismóttöku Landspítalans á Landakoti, sem ætluð er 

einstaklingum með einkenni sem bent geta til heilabilunar (Jón Snædal, 2017). Á 

Minnismóttökunni starfar sérhæft heilbrigðisstarfsfólk er veitir greiningu, meðferð, 

eftirlit og fræðslu til bæði skjólstæðinga með alzheimer og aðstandenda (Guðrún 

Karlsdóttir, 2008; Hanna Lára Steinsson, 2006). Við kynni Halldóru og Jóns varð í 

framhaldinu til frekari tenging milli Halldóru og FAAS (Félags aðstandenda Alzheimer-

sjúklinga á Íslandi sem nú heitir Alzheimersamtökin) og árið 2010 hélt Halldóra kynningu 

fyrir félagið á verkefninu Listir og menning sem meðferð og sagði frá smiðjunum fjórum 

sem starfræktar voru í Murcia á sama tíma (frá 2008 til 2011). Úr varð að komið var á fót 

bókmenntasmiðju á Íslandi, sem var samstarfsverkefni á milli FAAS, Halldóru, sem sá um 

verkstjórn, og Jóns Snædal. Þátttakendur verkefnisins voru sjö skjólstæðingar með 

alzheimer, sem jafnframt sóttu meðferð hjá Minnismóttökunni á Landakoti (Halldóra 

Arnardóttir, 2017-a; Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 17. október 2017). Í 

samvinnu við Þórarinn Eldjárn rithöfund, ásamt hópi nemenda úr Myndlistarskólanum í 

Reykjavík og Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafni, varð smiðjan að veruleika árið 

2011. Þórarinn las upp úr smásögu sinni „Hvað ef...?” og var tenging höfð við kunnugleg 

málefni í bæði umhverfi og menningarlegu baklandi þátttakenda og þau notuð sem 

örvun til samræðna, sem í framhaldinu vöktu upp gamlar minningar. Í framhaldinu 

teiknuðu nemendurnir upp minningar þátttakendanna og endaði smiðjan og vinnufundir 

hennar á frásögnum þeirra með aðstoð teikninganna (Halldóra Arnardóttir, 2017-a). 

Þannig byrjaði samstarf Halldóru Arnardóttur með hugmyndafræðina Listir og menning 

sem meðferð í farteskinu, starfsfólks Minnismóttökunnar á Landakoti, íslenskra 
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einstaklinga með alzheimer, aðstandenda þeirra, og formlegra umönnunaraðila og 

starfsfólks dagþjálfunarheimila, auk Alzheimersamtakanna. 
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4  Aðferðafræði: Hittumst á Listasafninu – uppbygging samvinnuverkefnis  

Árið 2013 hélt MoMA ráðstefnu er nefndist Practice & Progress: The MoMA  Alzheimer´s 

Project Exchange, en hún var ætluð til kynningar og eflingar á eigin starfi, sem og 

annarra (The Museum of Modern Art, e.d.-a). Halldóra Arnardóttir var á meðal 

fyrirlesara og kynnti verkefnið Listir og menning sem meðferð við alzheimer og þá 

sérstaklega fjórðu smiðju verkefnisins Listir og menning sem meðferð (kafli 3.2.1), sem 

tileinkuð var tilfinningum og framkvæmd með aðstoð Bill Viola. Á ráðstefnunni var til 

sýnis heimskort (mynd 1) sem sýndi þau söfn sem starfræktu verkefni er byggðust á 

hugmyndafræði í MoMA árið 2013. Um er að ræða söfn bæði í Bandaríkjunum og utan 

þeirra og töldust þau rúmlega sextíu talsins (Parsa, 2010). Það vakti eftirtekt Halldóru að 

Ísland var ekki á heimskortinu og hét hún því að koma Íslandi á það innan fárra ára. Má 

því segja að með samvinnuverkefninu Hittumst á Listasafninu, sem hrundið var af stað 

árið 2015, hafi loforðið verið efnt (Halldóra Arnardóttur, munnleg heimild, 17. október 

2017).  

 

 

Mynd 1: Kort yfir verkefni er byggjast á hugmyndafræði MoMA árið 2013 

Heimild: Halldóra Arnardóttir, tölvupóstur 21. nóvember 2017. 
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Nú er svo komið að Ísland sést á uppfærðu korti yfir staði í heiminum árið 2017 

(mynd 2), þar sem meðferðarúrræði á safni, með listir og menningu sem meðferð, er að 

finna, en það var m.a. sýnt á fyrirlestri Francescu Rosenberg, deildarstjóra 

fræðsludeildar MoMA, þar sem hún kynnti dagskrá verkefnisins Meet Me at MoMA í 

Salnum í Kópavogi í september 2017. 

 

Mynd 2: Kort yfir verkefni er byggjast á hugmyndafræði MoMA árið 2017  

Heimild: Francesca Rosenberg, tölvupóstur 4. desember 2017. 

 

Samvinnuverkefnið Hittumst á Listasafninu hefur verið unnið undir verkstjórn 

Halldóru. Hún hefur séð um uppbyggingu þess auk þess að annast utanumhald, en Jón 

Snædal hefur haft yfirumsjón með þætti og aðkomu skjólstæðinga með alzheimer. Í 

sameiningu völdu Halldóra og Jón listaverk til notkunar í byrjun heimsókna, en síðar tók 

við samstarf um það á milli Halldóru og leiðbeinanda í áframhaldandi heimsóknum 

(Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 17. október 2017; Ragnheiður Vignisdóttir, 

munnleg heimild, 10. nóvember 2017). Til að kanna áhrif listaverkanna sem urðu fyrir 

valinu voru lagðir staðlaðir spurningalistar fyrir þátttakendur, annars vegar ætlaðir 

skjólstæðingum með alzheimer og hins vegar umönnunaraðilum. Á þann hátt var leitað 
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upplýsinga um áhrif meðferðarinnar á líðan þátttakenda (Halldóra Arnardóttir, munnleg 

heimild, 17. október 2017; Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. nóvember 

2017).  

Listasafn Íslands sér um verklega framkvæmd heimsóknanna, en þær fara fram 

innan safnsins og á Listasafni Sigurjóns Ólafssonar sem einnig er í umsjá Listasafns 

Íslands. Á þessum söfnum er hægt er að tengja viðfangsefni sérvalinna myndverka við líf 

og sameiginlega menningarsögu skjólstæðinganna, s.s. viðfangsefni, rauntíma, málefni 

og/eða fólk eða hvað annað sem þær sýna. Tilfinningaleg örvun á sér stað við sýningu 

listaverkanna og í gegnum samræður tengdar þeim og ýmsar minningar geta vaknað hjá 

skjólstæðingunum (Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 26. nóvember 2017). 

Heimsóknirnar annast þjálfaður leiðbeinandi á vegum safnsins. Hann undirbýr þær með 

tilliti til aðbúnaðar og aðstæðna, kynnir verkin og hvetur til samræðna. Til samstarfsins 

koma einnig umönnunaraðilar, bæði aðstandendur innan fjölskyldna skjólstæðinga, sem 

og frá dagþjálfunarheimilunum Maríuhúsi og Hlíðarbæ, sem skjólstæðingarnir sækja. 

Starfsfólk þeirra vinnur jafnframt með forsvarsfólki verkefnisins að ýmsu og eftir því sem 

við á svo vel takist til (Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 17. október 2017; 

Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. nóvember 2017). 

4.1 Aðferðarfræði og framkvæmd meðferðar á Listasafni Íslands frá árinu 2015 

Markmiðið með skipulögðum heimsóknum á Listasafn Íslands er að vekja samtal við og á 

milli þátttakenda verkefnisins með listina sem verkfæri. Gleymdar minningar 

skjólstæðinga með alzheimer eru sóttar í minnisgeymslur hugans með því að örva 

tilfinningar með t.d. áhorfi og vönduðum umræðum um vel valin myndlistaverk 

(Halldóra Arnardóttir, 2017-c). Það síðasta sem hverfur frá einstaklingum með heilabilun 

eru oft gamlar minningar og skjólstæðingar með alzheimer vilja því þroskandi upplifanir 

til að byggja brú yfir til minninga fortíðarinnar. Söfn geta tekið þátt í að mynda þessa brú 

til fortíðarinnar (Kendall, 2013). Þar af leiðandi þarf markvisst samtal að eiga sér stað til 

að fyrirhuguð útkoma í formi hugsanlegra endurminninga verði jákvæð og hafi þar með 

æskileg áhrif við að draga úr þeirri sálrænu vanlíðan sem oft fylgir sjúkdómnum, s.s. 

þunglyndi og kvíða (Halldóra Arnardóttir, 2017-c; López, Arnardóttir og Avilés, 2017). 

Skilningur á tengingunni milli þess sem örvar skynjunina og þess sem framkallast, þ.e. 

listin sem virkjar tilfinningalífið sem verður til þess að minningar rifjist upp er því 
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leiðandi þáttur í uppbyggingu meðferðar sem þessarar og er einnig svo í framkvæmd 

umræddrar dagskrár hjá Listasafni Íslands. Markvisst samtal þarf þó einnig að eiga sér 

stað við umönnunaraðila, sem bera oft byrði og þarfnast aðstoðar til að auka eigin 

vellíðan. Þess skal þó geta að áhersla heimsóknanna er á þátttöku skjólstæðinganna 

vegna þeirra annmarka sem orsakast af sjúkdómnum og þar af leiðandi eru umræður 

miðaðar við skjólstæðingana. Einnig er þó hugað að þátttöku umönnunaraðilanna eftir 

fremsta megni (Halldóra Arnardóttir, 2017-d). Listin er notuð til að tengjast ólíkum 

lífssögum þátttakenda og sem verkfæri til sjálfsskoðunar. Verkefnið felst einnig í 

hvatningu til félagslegra samskipta með því bæði að deila upplifunum og minningum 

sem tengjast listaverkum, en talið er að þau styrki samneyti hópsins og félagslegan 

skilning einstaklinganna (American Alliance of Museums, 2013; Rosenblatt, 2014; 

Williams, 2010). Þar af leiðandi skiptir myndlistin afar miklu máli, þ.e. þau listaverk sem 

valin eru til skoðunar í sameiningu, en litið er svo á að verkin eigi að hvetja til umræðna 

og þau eru þar með álitin mikilvæg verkfæri. Af þeim sökum er talið áríðandi að læknar 

séu hafðir með í ráðum við val listaverka sem nota skal, sem og við gerð markmiða 

verkefnisins. Þessar forsendur voru notaðar við uppbygginguna á Hittumst á 

Listasafninu með samstarfi við yfirlækni Minnismóttöku Landakots (Halldóra 

Arnardóttir, 2017-c).  

Algeng merki um alzheimer lýsa sér í minnisskerðingu, sem þýðir að sjúklingurinn á 

erfitt með að muna liðna tíð og þá sérstaklega nýliðna tíð; dómgreindarskerðingu og 

innsæisleysi sem gerir fólk smátt og smátt ófært um að annast persónulegar þarfir sínar 

(t.d. eldamennsku eða gera skattaskýrsluna); máltruflun sem lýsir sér einkum í að fólk 

gleymir nafnorðum og því reynist erfitt að finna rétt orð yfir hluti þó það viti til hvers 

þeir séu notaðir; og skertri ratvísi og sálrænni vanlíðan sem lýsir sér í kvíða, öryggisleysi, 

þunglyndi og ótta. Allt eru þetta atriði sem hafa áhrif á félagslegt líf sjúklingsins og 

sjálfstraust og þar af leiðandi lífsgæði. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar dagskrá 

er búin til sem hefur það að markmiði að virkja jákvæðar tilfinningar og gefa jákvæð 

skilaboð. Samræður og félagsleg samskipti eru hluti af þeirri áskorun (Halldóra 

Arnardóttir, bls. 10, 2017-c). 

Þann 5. nóvember 2015 hófust sérsniðnar heimsóknir verkefnisins á Listasafni 

Íslands. Miðað var við mánaðarlega samverustundir, sem hefur þó ekki alltaf verið 

framkvæmanlegt ýmissa hluta vegna (Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. 
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nóvember 2017). Vegna þeirra skerðinga sem skjólstæðingar með alzheimer finna oft 

fyrir, til að mynda minnisleysis, skertrar ratvísi, öryggisleysis, máltruflana og andlegrar 

vanlíðanar á borð við kvíða er talið mikilvægt að huga að þáttum í umhverfi safnsins og 

reyna að komast hjá hverskonar truflun (Halldóra Arnardóttir, 2017-c). Tryggja þarf að 

aðkoma að safninu sé örugg við komu og brottför þátttakenda. Einnig er gætt að því að 

allir þátttakendur séu upplýstir um hvað fyrirhuguð samvera muni innihalda, fyrirfram 

ákveðið og vel undirbúið hvaða verk eigi að skoða, og viðfangsefni er innihalda þemu 

eru fastsett, líkt og lögð er áhersla á í verkefnunum hjá  MoMA og MuBAM, þeim sem 

íslenska verkefnið Hittumst á Listasafninu byggist á (Halldóra Arnardóttir, 2017-e; 

Halldóra Arnardóttir, 2017-c; The Museum of Modern Art, 2009). Lögð er áhersla á að 

rýmið sem notað er hverju sinni í safninu (þ.e. sýningarsalur þar sem verk hafa verið 

valin) sé eins friðsælt og unnt er og að áreiti á borð við oflýsingu, ónæði annarra gesta 

eða of margra þátttakenda í hópi trufli ekki heimsóknina. Æskilegt þykir að halda fjölda 

skjólstæðinga með alzheimer á bilinu 6 til 8 hverju sinni til að tengsl myndist milli 

leiðbeinanda og þátttakenda, samtal náist og hægt sé jafnframt að bregðast við 

ófyrirséðum aðstæðum ef svo ber undir. Er þetta gert með góðum undirbúningi á 

vistarverum, t.d. með uppröðun stóla við ákveðin listaverk til að hópurinn haldi vel 

saman meðan á tilsögn og umræðum um þau stendur og gæta þarf að því að listaverkin 

séu vel sýnileg öllum þátttakendum. Mikilvægt er að fylgja alltaf sömu dagskrá í öllum 

heimsóknum til að skjólstæðingarnir finni ekki til öryggisleysis og tímalengdin þarf einnig 

að vera sú sama hverju sinni, þ.e. níutíu mínútur. Allt þetta er talið að veiti 

skjólstæðingum með alzheimer öryggiskennd og skili tilskildum árangri (Halldóra 

Arnardóttir, 2017-d; Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. nóvember 2017).  

Í heimsóknum á Listasafn Íslands eru listaverkin sem skoða á hverju sinni alls 3 til 4 

talsins og tengjast þau ákveðnum þemum sem þátttakendur geta tengt við 

menningarlegt bakland sitt. Unnið er fyrir framan hvert þeirra í u.þ.b. 15-20 mínútur, 

með ákveðið umfjöllunarefni, en einnig spurningar er tengjast verkunum og örvað geta 

tilfinningar og samræður. Þetta fyrirkomulag er sambærilegt við dagskrá Proyecto 

alzhéimer MuBAM á Fagurlistsafninu MuBAM í Murcia, sem höfð var til hliðsjónar við 

uppbyggingu íslensku útgáfunnar, en þar fá þátttakendur í upphafi sagnfræðilegar 

upplýsingar er varða verkin sem skoða á hverju sinni, þ.e. nafn listamanna og ártal 

þeirra og jafnvel er upplýst um aðferðir við gerð þeirra. Skjólstæðingar eru beðnir að 
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svara þematengdum myndaspurningalistum er viðkoma listaverkinu og er þetta gert til 

að greina athygli þátttakenda þegar kemur að ákveðnu listaverki og þar með örvun 

tilfinningaminnisins. Skjólstæðingar eru einnig spurðir spurninga sem hvetja til 

samræðna og félagslegrar samveru. Óskað er eftir skriflegum svörum við áðurnefndum 

tveimur spurningum, en þó skal ávallt gæta þess að skjólstæðingar með alzheimer 

upplifi sig ekki eins og þeir séu í prófi; að það sé ekki verið að óska eftir að þeir sýni hvað 

þeir viti eða muni, þar sem slík beiðni getur framkallað vanlíðan. Eingöngu er beðið um 

svör út frá því sem skjólstæðingar sjá og upplifa á staðnum hverju sinni, þar sem ekkert 

eitt er rétt eða rangt og meiri áhersla er lögð á virkt hugmyndaflug og tjáningu við 

svörunina en lærða vitneskju (Halldóra Arnardóttir, 2017-e; Halldóra Arnardóttir, 2017-

c; Halldóra Arnardóttir, 2017-d; The Museum of Modern Art, 2009). Í lok hverrar 

heimsóknar eru allir þátttakendur jafnframt beðnir um að svara matsspurningum er 

tengjast líðan þeirra í heimsókninni, ólíkum þó eftir því hvort um ræðir skjólstæðinga 

með sjúkdóminn eða umönnunaraðila og er um að ræða mat þátttakenda á 

heimsókninni (Almagro 2017; Halldóra Arnardóttir, 2017-e; Halldóra Arnardóttir, 2017-

d). 

4.1.1 Hlutverk leiðbeinanda í skipulögðum heimsóknum á Listasafn Íslands ætluðum 
skjólstæðingum með alzheimer og umönnunaraðilum 

Heimsóknirnar á Listasafn Íslands sem tilheyra verkefninu Hittumst á Listasafninu eru 

framkvæmdar af starfsfólki safnsins og sér ákveðinn leiðbeinandi alltaf um leiðsögn í 

þeim. Hefur sá hinn sami hlotið sérstaka þjálfun til að annast þessar sérhæfðu leiðsögn. 

Þjálfun leiðbeinanda fór m.a. fram undir handleiðslu Jóns Snædal á Minnismóttökunni á 

Landakoti. Leiðbeinandinn fékk fræðslu um sjúkdóminn, siðferðileg efni er snerta bæði 

framkomu við skjólstæðinga og orðræðu, sem og um raunveruleg persónuleg kynni við 

skjólstæðinga. Þar að auki heimsótti núverandi leiðbeinandi dagþjálfunarheimili þar sem 

skjólstæðingar með alzheimer stunda dagþjálfun og var það gert til að átta sig enn betur 

á skjólstæðingum og þar með sjúkdómnum í daglegu umhverfi þeirra. Þar að auki 

fylgdist leiðbeinandi með heimsókn undir leiðsögn Halldóru verkefnisstjóra, auk þess að 

kynna sér vel rit og fræðslu um og vegna sambærilegra verkefna hjá MoMA og MuBAM, 

sem eru fyrirmyndir við uppbyggingu verkefnisins á Íslandi, eins og áður hefur komið 

fram (Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. nóvember 2017). Öll þjálfun og 

viðkynning leiðbeinanda við skjólstæðinga og við alzheimer sjúkdóminn miðaði að því að 
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gera hana hæfa til miðlunar í heimsóknum á Listasafni Íslands og í umgengni við 

þátttakendur verkefnisins. Hún átti að læra hvernig bjóða ætti upp á samtal við og á 

milli þátttakenda á meðan gefnar eru ákveðnar listfræðilegar upplýsingar (The Museum 

of Modern Art, 2009).  

Ragnheiður Vignisdóttir, sem tók við starfi leiðbeinanda heimsóknanna á 

vormánuðum 2017 af fyrrum starfsmanni og safnkennara hjá Listasafni Íslands, Björgu 

Erlingsdóttur, er listfræðimenntuð og var ráðin til verksins af þáverandi safnstjóra 

Listasafns Íslands, Halldóri Runólfssyni (Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 26. 

Nóvember 2017; Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. nóvember 2017). Við val 

á leiðbeinanda virðist sem fræðslurit MoMA varðandi val á starfsfólki hafi komið að 

góðum notum, þ.e. samkvæmt fræðsluritinu þarf starfsfólk til að mynda að hafa víðtæka 

reynslu í vinnu með fólki með sérþarfir og reynslu við að vinna með fólki á ólíkum aldri 

og með mismunandi getu (The Museum of Modern Art, 2009). Ragnheiður hefur ágæta 

reynslu í þessum efnum. Þar að auki virðast vandvirkni, skilningur og liðlegheit vera 

eiginleikar sem þykja æskilegir fyrir leiðbeinendastarf verkefnisins (Halldóra Arnardóttir, 

munnleg heimild, 17. október 2017; The Museum of Modern Art, 2009). Fræðslurit 

MoMA, The MoMA Alzheimer’s Project: Making Art Accessible to People with Dementia, 

er ætlað til hliðsjónar og sem hjálp við uppbyggingu sambærilegra verkefna á hinum 

ólíku söfnum, eins og áður hefur komið fram. Hefur fræðsluritið jafnframt verið notað 

sem stuðningur við framkvæmd verka Ragnheiðar í verkefninu Hittumst á Listasafninu, 

sem hafa þó einnig tekið mið af íslenskum aðstæðum (Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg 

heimild, 10. nóvember 2017). 

Hlutverk leiðbeinanda sem leiðir heimsóknir er afar mikilvægt og þarf sá hinn sami 

að vera vel að sér um sjúkdóminn og koma fram af virðingu við skjólstæðinga með 

alzheimer (Halldóra Arnardóttir, 2017-c; Verity 2008). Öllu máli skiptir að skjólstæðingi 

sé sýnd aðgát og hlýja í umgengni og sem dæmi má nefna að öllum þátttakendum er 

heilsað persónulega við komu í safnaheimsókn til að skjólstæðingar upplifi þá öryggi og 

vellíðan. Í framhaldinu er skilmerkilega sagt frá fyrirhugaðri dagskrá en við það myndast 

traust og þátttakendur verða afslappaðri en ella (Halldóra Arnardóttir, 2017-c). 

Mikilvægt er að kunna og vera fær um að nota list sem verkfæri í miðlun til 

skjólstæðinganna og að einföld orð séu notuð í leiðsögn um listaverkin sem staldrað er 

við og valin hafa verið, og felst færnin í því að ná að tengja þau þátttakendunum, lífi  
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þeirra og reynslu. Þegar vel tekst að tengja verk við lífssögur þátttakenda örvast 

tilfinningaminnið og geymslur minninganna opnast (Halldóra Arnardóttir, 2017-c; The 

Museum of Modern Art, 2009). Leiðbeinandi þarf að geta lesið í aðstæður og þar með 

fundið til atburði sem hreyfa við tilfinningum fólks, t.d. í gengum ákveðið myndverk sem 

hægt er að tengja á einn eða annan hátt lífi alls hópsins sem á hlustar og horfir. 

Ragnheiður, sem og aðrir leiðbeinendur sem vinna við svipaðar leiðsagnir, þurfa því 

fræðslu og æfingu til að læra að finna leiðir til tenginga við líf og minningar 

skjólstæðinganna, sem oft eru persónulegar og þurfa þau jafnvel að taka mið af og lesa í 

líkamlega tjáningu skjólstæðinga sem orðin vantar (Halldóra Arnardóttir, 2017-d). 

Leiðbeinendur þurfa að vera afslappaðir í hlutverkinu en um leið hvetjandi og notast við 

stuttar úrskýringar og einfaldar setningar við lýsingu á listaverkum og upprifjun 

minninga (Halldóra Arnardóttir, 2017-d; Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. 

nóvember 2017). Örvun tilfinningaminnis og endurupplifun minninga getur stundum 

haft þau áhrif á þátttakendur að tilfinningarnar brjótast óhindrað fram og þá er 

mikilvægt að leiðbeinandi geti sýnt samkennd en einnig verið viðbúinn óvæntum 

uppákomum sem tengjast tilfinningalegu uppnámi skjólstæðinganna. Það hefur þó 

sjaldan hent á Listasafni Íslands að sögn Ragnheiðar (Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg 

heimild, 10. nóvember 2017). Aðallega krefst leiðsögnin þó þolinmæði, góðrar hlustunar 

og samskiptatækni af hálfu leiðbeinandans þegar skjólstæðingar með alzheimer rifja 

upp minningar sínar og jafnvel þarf að halda þeim við efnið til að þeir villist ekki af leið í 

upprifjun eða samræðum (Halldóra Arnardóttir, 2017-d; Halldóra Arnardóttir, munnleg 

heimild, 17. október 2017; Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. nóvember 

2017). Leiðbeinandahlutverkið byggist því á ákveðinni og vandasamri aðferðafræði sem 

framfylgt er í heimsóknunum, m.a. til örvunar tjáningar skjólstæðinganna, sem 

framkallað getur minningar og þar með hópsins alls (Halldóra Arnardóttir, 2017-c).  
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5  Niðurstöður 

Í þessum kafla er umfjöllunarefnið markmið og framkvæmd rannsóknarinnar, öflun 

gagna og aðferðafræðin sem notuð var við vinnslu niðurstaðna. Niðurstöður verða 

kynntar, með aðal áherslu á tölfræðilega framsetningu gagna úr megindlegum þætti 

rannsóknarinnar og þær settar í samhengi við markmið verkefnisins. Að lokum verða 

helstu atriði niðurstaðna heimsóknanna tilgreindar í samantekt. 

5.1 Markmið með framkvæmd verkefnisins Hittumst á Listasafninu 

Markmið framkvæmdar verkefnisins Hittumst á Listasafninu er að veita skjólstæðingum 

með alzheimer meðferð þar sem listaverk eru notuð sem íhlutun til að draga úr 

vanlíðan, sem fram kemur vegna breytinga á taugakerfinu og birtist meðal annars í 

geðrænum einkennum þegar minninu hrakar og skjólstæðingar gleyma orðið daglegum 

gjörðum (Alzheimer´s Association, 2017-c; Halldóra Arnardóttir, 2017-a; Jón Snædal, 

2017). Um er að ræða lyfjalaust meðferðarform þar sem markvisst er unnið að því að 

auka vellíðan skjólstæðinganna með því að örva tilfinningalíf þeirra, nota 

tilfinningaminnið og byggja upp sjálfsímynd. Tilgangur meðferðarformsins er að auka 

daglega vellíðan þeirra og sporna við félagslegri einangrun. Þegar unnið er með 

styrkleika skjólstæðinga og tillit tekið til veikleika þeirra er hægt að draga úr  

öryggisleysi, depurð, kvíða og einangrun og þar með auka vellíðan en einnig er 

hugsanlega hægt að draga úr notkun geðlyfja sem gefin eru vegna einkenna sem fylgja 

sjúkdómnum (Dowling, 1995; Halldóra Arnardóttir, 2017-a; Jón Snædal, 2017). 

Meðferðin er einnig ætluð umönnunaraðilum, ekki síst aðstandendum, til að auka 

félagslegt samneyti þeirra við aðra og þar með að auka vellíðan þeirra. Breyttar 

aðstæður umönnunaraðila og aðstandenda vegna afleiðinga sjúkdómsins valda þeim oft 

aukinni byrði. Áhyggjur, kvíði og streita geta sótt á einstaklinga, sem leitt getur til 

einangrunar bæði aðstandenda og skjólstæðinga (Moríñigo, 2013). Væntingar 

framkvæmdaraðila eru því jákvæð niðurstaða úr m.a. matsspurningalistunum sem lagðir 

voru fyrir þátttakendur í heimsóknunum til að styðja við markmið verkefnisins. 
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5.2 Aðferðir við könnun, mælingu og greiningu markmiða 

Við vinnu niðurstaðna var stuðst við svör kannana úr úrtaki framkvæmdra heimsókna á 

tímabilinu frá nóvember 2015 til júní 2017 og voru alls 8 heimsóknir af 12 notaðar í 

þessari rannsókn. Í þessum kafla verða samanlagðar niðurstöður tímabilsins 2015-2017 

kynntar, en niðurstöður hverrar heimsóknar fyrir sig er tilheyra úrtakinu verða kynntar í 

viðaukaköflum. Fjöldi skjólstæðinga sem svöruðu könnununum var 71, en 

umönnunaraðilar (nefndir aðstandendur í rannsóknargögnum) voru 65. 

5.2.1 Rannsóknaraðferðir 

Við vinnu niðurstaðna var stuðst við svör kannana úr úrtaki framkvæmdra heimsókna á 

tímabilinu frá nóvember 2015 til júní 2017, eins og fram hefur komið. Í rannsókninni var 

stuðst við tvær hefðbundnar rannsóknaraðferðir félagsvísindanna, þ.e. eigindlegar og 

megindlegar aðferðir, sem styðja vel hvor við aðra. Spurningalistar sem byggja á 

eigindlegri aðferðafræði voru notaðir við öflun gagna með myndaspurningalistum, sem 

svarað var persónulega af hverjum skjólstæðingi og þar sem verið var að greina athygli 

þeirra og örvun tilfinningaminnis og þar með rödd þátttakenda sjálfra. Með þessari 

nálgun fæst dýpri innsýn inní viðfangsefnið og á virkni meðferðarinnar í heimsóknunum, 

og rannsakandinn hefur áhrif á hana og niðurstöðurnar með eigin túlkunum, þó ekkert 

sé verið að alhæfa með þessari aðferð (Creswell, 2014). Megindleg rannsóknaraðferð 

var hins vegar viðhöfð með notkun staðlaðra spurningalista, annars vegar ætluðum 

skjólstæðingum með alzheimer og hins vegar aðstandendum, og voru þeir notaðir til að 

mæla ánægju þátttakenda af heimsókninni, þ.e. að skoða hlutlæga kenningu þeirra á 

meðal. Markmiðið með spurningunum var þó ekki einungis að fá fram þetta mat heldur 

einnig að afla bakgrunnsupplýsinga um umönnunaraðila til að nota við úrvinnslu 

tölulegra gagna (Creswell, 2014; Háskóli Íslands, 2014). Mun ég leggja áherslu á vinnu 

gagna út frá matsspurningalistum og í framhaldinu leggja fram niðurstöður tengdar 

þeim sem svör við rannsóknarspurningum. 

5.2.2  Spurningalistar 

Myndaspurningalisti var eingöngu ætlaður skjólstæðingum og innihélt, í fyrsta lagi, að 

jafnaði 5 þematengdar spurningar. Um var að ræða 5 staðhæfingar í spurningaformi, 

sannar og/eða ósannar, er tengjast því ákveðna listaverki sem unnið var með hverju 

sinni. Skjólstæðingar svöruðu játandi eða neitandi eftir því sem við átti að þeirra mati. 
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Spurningunum var dreift til skjólstæðinga við upphaf skoðunar hvers listaverks til að þeir 

gætu myndað sér svör í gegnum fræðslu og umræður þær 15-20 mínútur sem notaðar 

voru við hvert verkanna. Var þetta gert til að greina athygli skjólstæðinga þegar kom að 

ákveðnu listaverki, sem er raunverulegt verkfæri að tilfinningaminni þeirra. Hafa 

spurningarnar með t.d. tíma- og staðarskyn að gera, staðsetningu í umhverfi, tilfinningar 

og svipbrigði, samskipti og/eða tengsl, veðurfar ef sýnilegt er, og að lokum umhverfi 

og/eða ef til vill brú á milli þess liðna og nútímans (Halldóra Arnardóttir, 2017-a). Í öðru 

lagi voru 2 spurningar í myndaspurningalistanum er miðuðu frekar að hvatningu til 

samræðna og félagslegrar samveru og tengdust jafnframt viðkomandi listaverki. 

Spurningarnar höfðuðu til tilfinninga og líðanar skjólstæðinganna við áhorfið og 

umræðurnar. Spurningalistarnir voru svipað uppsettir á milli verka og þar með 

heimsókna en spurningarnar voru alltaf ólíkar þar sem þær tengdust ávallt því listaverki 

sem skoðað var hverju sinni. Óskað var eftir skriflegum svörum við síðastnefndum 

tveimur spurningunum. Afrit af auðum myndaspurningalistum er að finna í viðauka 2. 

Matsspurningalistarnir sem notaðir voru í rannsókninni áttu að mæla ánægju 

þátttakenda í heimsóknunum og voru þeir lagðir bæði fyrir skjólstæðinga með alzheimer 

og umönnunaraðila í lok hverrar heimsóknar. Spurningar listans byggðust að miklu leyti 

á sambærilegum gögnum sem lögð eru/voru fyrir þátttakendur eftir heimsóknir 

verkefnisins Proyecto alzhéimer MuBAM í Fagurlistasafninu MuBAM í Murcia. Fjórar 

spurningar af þeim 6 sem ætlaðar voru skjólstæðingum í heimsóknum á Listasafn Íslands 

voru þær sömu og ætlaðar voru sambærilegum hópi á Fagurlistasafninu í Murcia. Það 

sama má segja um spurningarnar sem ætlaðar voru umönnunaraðilum, en 10 af 12 

spurningum í heildina voru mjög líkar eða eins og þær sem lagðar eru/voru fyrir 

umönnunaraðila í heimsóknum á Fagurlistasafnið í Murcia (af alls 10 sem lagðar 

eru/voru þar fyrir) og eru spurningarnar því samanburðarhæfar landanna á milli 

(Halldóra Arnardóttir, 2017-e). Spurningar er viðkoma mati þátttakenda á heimsókn 

breyttust lítið eða ekkert á milli heimsóknanna og var því um sömu spurningalista að 

ræða í tilteknum 8 heimsóknum verkefnisins, að undanskildum spurningalistunum sem 

lagðir voru fyrir aðstandendur í heimsóknunum í maí og júní 2017. Svara þurfti öllum 

matsspurningum skriflega. Afrit af auðum matsspurningalistum skjólstæðinga og 

umönnunaraðila er að finna í viðauka 1.  
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5.2.3  Framsetning niðurstaðna 

Svör við myndaspurningalistunum og matsspurningalistunum voru unnin í Excel 

tölfræðiforritinu og verða sýnd sem megindlegar tölfræðilegar niðurstöður í myndrænu 

formi annars vegar og sem eigindlegar niðurstöður í töfluformi hins vegar. Um er að 

ræða niðurstöður 8 heimsókna, sem valdar voru sem úrtak rannsóknarinnar, úr alls 12 

skráðum heimsóknum sem framkvæmdar voru á tímabilinu frá nóvember 2015 til júní 

2017, eins og fram hefur komið. Aðaláhersla var lögð á vinnslu á svörum við  

matsspurningalistunum og  verða þær niðurstöður eingöngu birtar hér í niðurstöðukafla. 

Um er að ræða sameiginlegar niðurstöður skjólstæðinga og umönnunaraðila, þ.e. svör 

beggja hópa við sömu/svipuðum spurningum og sýna þær því bæði mat á 

heimsóknunum og bakgrunnsupplýsingar, auk þess sem um meðaltals niðurstöður allra 

sýninga er að ræða. Á tímabilinu frá 2015-2016 svöruðu alls 71 skjólstæðingur og 65 

umönnunaraðilar matsspurningalistunum. Í viðauka 2, 3 og 4 er einnig að finna 

niðurstöður matsspurningalista hverrar sýningar fyrir sig en líka og ekki hvað síst svör 

skjólstæðinga við myndaspurningalistum sem geta stutt við fyrrnefndar niðurstöður og 

gefið enn gleggri mynd af virkni heimsóknanna fyrir skjólstæðingana. 

5.3  Tölfræðilegar niðurstöður rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða nú kynntar og sýndar á mynda- og töfluformi eftir 

því sem við á. Byrjað verður á því að skoða bakgrunnsbreytuna tengsl skjólstæðinga og 

umönnunaraðila. Niðurstöður svara matsspurningalista skjólstæðinganna annars vegar 

og umönnunaraðilanna hins vegar verða kynntar og útkoma þeirra borin saman þegar 

það á við. Að lokum verður fjallað um helstu niðurstöður í samantekt. 

5.3.1 Tengsl skjólstæðinga og umönnunaraðila 

Umönnunaraðilar voru spurðir um tengsl þeirra við skjólstæðinga í heimsóknunum og í 

flestum tilvikum var um maka að ræða (mynd 3). Þeir voru alls 21 talsins af þeim 65 sem 

svöruðu spurningunni eða 33% skjólstæðinga. Ekki er vitað um nákvæm fjölskyldutengsl 

þeirra 20% aðstandenda sem völdu svarmöguleikann fjölskyldutengsl, né heldur þeirra 

alls 9% sem svöruðu annað og/eða er ósvarað. Aðrir umönnunaraðilar voru í hópi 

annarra aðstandenda skjólstæðinga, þ.e. börn, barnabörn eða foreldrar, alls 15 

einstaklingar eða 24% svarendanna. 
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Mynd 3 Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga sem fóru á sýninga Hittumst á Listasafninu  
2015-2017. Heildarfjöldi aðstandenda. 

Að lokum svöruðu 10 starfsmenn dagvistunarheimilanna spurningunni um tengsl við 

skjólstæðinga á matsspurningalistum. 

5.3.2 Einkunn skjólstæðinga og umönnunaraðila vegna heimsókna 

Þátttakendur voru beðnir um að meta ánægju heimsókna með einkunnagjöf þar sem 1 

var lægsta einkunn en 10 sú hæsta (mynd 4). Alls gáfu 39 skjólstæðingar einkunnina 10 á 

tímabilinu og eru það 55% svarenda í þeim hópi. Alls svöruðu 29% skjólstæðinga með 

einkunnagjöf á milli 7 og 9, en enginn gaf lægri einkunn en 7. Þeir 11 skjólstæðingar sem 

upp á vantar gáfu ekki einkunn vegna heimsóknanna eða 16% af heildarfjölda þeirra. 

Svör umönnunaraðila (aðstandenda) voru ekki ósvipuð svörum skjólstæðinganna, en 30 

þeirra gáfu einkunnina 10, eða 46% af heildinni. Einkunnagjöfin var á bilinu 7 til 9,5 hjá 

38% þeirra, en 2% gáfu einkunnina 6, sem var jafnframt lægsta einkunn.  
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Mynd 4 Hvaða einkunn gefurðu Hittumst á Listasafninu og hversu ánægð/ur ertu með 
heimsóknina? Ef 1 er lægsta einkunn og 10 sú hæsta? 

Að lokum létu 9 manns eða 14% umönnunaraðila (aðstandenda) það vera að svara 

spurningunni með einkunnagjöf. 

5.3.3 Hvar fréttu umönnunaraðilar af verkefninu Hittumst á Listasafninu og 
heimsóknum tengdum því? 

Umönnunaraðilar voru spurðir hvaðan þeir hefðu frétt af verkefninu Hittumst á 

Listasafninu (mynd 5). Meirihluti þeirra fékk upplýsingarnar frá dagþjálfunarheimilinu 

Hlíðabæ eða 49% þeirra, en 32% hópsins fengu þær frá dagþjálfunarheimilinu 

Maríuhúsi. Svöruðu 3 einstaklingar, eða 5% umönnunaraðila, með dagþjálfun án frekari 

útskýringar. 
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Mynd 5 Hvar fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

 

Aðrir umönnunaraðilar (14%) fengu upplýsingarnar annars staðar frá eða svöruðu 

ekki spurningunni. 

5.3.4 Hvað var það besta við heimsóknina á söfnin Hittumst á Listasafninu? 

Það besta við heimsóknirnar á safnið, að mati flestra skjólstæðinganna með alzheimer, 

eða alls 21 einstaklinga, var að skoða listaverkin (mynd 6). Ekki voru umönnunaraðilar 

þeirra á sama máli, en aðeins 14% þeirra gáfu því svari atkvæði sitt. Hæsta svarhlutfall 

umönnunaraðila um það besta í heimsóknunum var að fá góða leiðsögn en 24 

einstaklingar töldu það standa upp úr. Þá þótti 18 skjólstæðingum af alls 65 góð leiðsögn 

vera það besta við heimsóknirnar. Jafn margir einstaklingar úr hvorum hópi, þ.e. 17, 

svöruðu með allt gott eða annað. 
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Mynd 6 Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

 

Að lokum voru alls 7 manns sem ekki svöruðu spurningunni, 4 úr hópi 

umönnunaraðila og 3 úr hópi skjólstæðinga. 

5.3.5 Var eitthvað slæmt við heimsóknina að mati skjólstæðinga og umönnunaraðila á 
tímabilinu 2015-2017? 

Eins og sést á töflu 1 virðist almenn ánægja hafa verið með heimsóknirnar í safnið. 

Aðeins 3 skjólstæðingar af 71 svöruðu því játandi að eitthvað slæmt hafi verið við 

heimsókn á safnið. 

Tafla 1 Var eitthvað slæmt við heimsóknina að mati skjólstæðinga og aðstandenda á 
tímabilinu 2015-2017? 

Svarmöguleikar Skjólstæðingar Aðstandendur 

Nei 65 55 

Já   3 *      2 ** 

Ósvarað 3 8 

Samtals 71 65 

    *     „Kalt“; „Biluð lyfta“ (2 sem gáfu upp ástæðu en ekki sá þriðji) 

    **  „Biluð lyfta!“; „Heyrnarleysi maka. Míkrafónn?“ 

 

Svipaða útkomu er að sjá í svörum umönnunaraðila en aðeins 2 af 65 einstaklingum 

svöruðu því til að eitthvað slæmt hafi verið við heimsóknina. 
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5.3.6 Ánægja skjólstæðinga og umönnunaraðila með heimsókn 

Skjólstæðingar og umönnunaraðilar voru spurðir um ánægju varðandi heimsóknir á 

safnið og svöruðu 70 skjólstæðingar því jákvætt, þ.e. að þeir hefðu verið ánægðir með 

þær og einn svaraði ekki spurningunni. Af samtals 65 umönnunaraðilum svöruðu 62 

spurningunni jákvætt en 3 svöruðu ekki spurningunni (tafla 2). 

Tafla 2 Var heimsóknin (á safnið) ánægjuleg? 

Svarmöguleikar Skjólstæðingar Aðstandendur 

Já 70 62 

Nei   

Ósvarað 1 3 

Samtals 71 65 

 

5.3.7 Er áhugi á meðal þátttakenda á því að koma aftur í heimsókn? 

Eins og sést í töflu 3 voru skjólstæðingarnir jákvæðir þegar þeir voru spurðir hvort þeir 

vildu koma aftur í heimsókn en 68 af 71 einstaklingi svöruðu því játandi.  

Tafla 3 Hafa skjólstæðingar og aðstandendur áhuga á að koma í fleiri heimsóknir sem tengjast 
Hittumst á Listasafninu? 

Svarmöguleikar Skjólstæðingar Aðstandendur 

Já 68 40 

Nei   

Veit ekki 1  

Ósvarað 2 6 

Samtals 71    46 * 

 46 aðstandendur fengu þessa spurningu þar sem breyting varð á spurningalistanum í maí og júní 
2017 vegna þess að þátttakendur voru yfirleitt þeir sömu frá Hlíðabæ og Maríuhúsi og sýnt var 
að þeir vildu halda áfram að koma. 

Sömuleiðis svöruðu 40 af 46 aðspurðum umönnunaraðila því játandi að þeir hefðu 

áhuga á að koma aftur í næstu heimsókn innan dagskrárinnar. 

5.3.8 Er áhugi á meðal þátttakenda að fara á einhverja fleiri/aðra viðburði? 

Spurt var um áhuga allra þátttakenda á þátttöku í öðrum eða fleiri viðburðum (tafla 4). 

Á meðal umönnunaraðila var svarið jákvætt hjá 44 af alls 46 manns. Afgerandi meirihluti 

skjólstæðinga hafði áhuga á því eða 64 af 71 einstaklingi. 
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Tafla 4 Áhugi þátttakenda á endurkomu í fleiri/aðra viðburði 

Svarmöguleikar Skjólstæðingar Aðstandendur 

Já 64 44 

Nei 2  

Veit ekki 1 2 

Ósvarað 4  

Samtals 71   46 * 

 46 aðstandendur fengu þessa spurningu þar sem breyting varð á spurningalistanum í maí og júní 
2017 og þessi spurning var ekki lögð fyrir þá (eða 19 aðstandendur). 

Af þeim sjö svörum skjólstæðinga sem ekki voru jákvæðir voru þó aðeins 2 neikvæð, 

en 4 einstaklingar svöruðu ekki spurningunni, 1 var óviss og það voru 2 

umönnunaraðilar einnig. 

5.3.9 Önnur svör umönnunaraðila  

Í þessum kafla má sjá svör umönnunaraðilanna við spurningum af 

matsspurningalistanum sem ekki koma fram í sameiginlegri framsetningu talnagagna 

hér að ofan. 

5.3.9.1 Heimsækir þú oft söfn eða stundar listsköpun? 

Samkvæmt svörum umönnunaraðila (mynd 7) varðandi það hvort þeir heimsæki oft 

söfn eða stundi listsköpun svöruðu 37% því játandi og 24% sögðust stundum gera það. 

Samtals (alls) voru það 61% umönnunaraðilanna eða 40 einstaklingar. 

 

 

Mynd 7 Heimsækir aðstandandi oft söfn eða stundar listsköpun? 
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Af umönnunaraðilum svöruðu 15 spurningunni neitandi, en 10 sögðust fara sjaldan 

eða svöruðu ekki spurningunni. 

5.3.9.2 Heldurðu að alzheimerskjólstæðingnum hafi þótt hún (heimsóknin) 
ánægjuleg? 

Þegar umönnunaraðilarnir 65 voru spurðir hvort þeir teldu skjólstæðingana ánægða 

með heimsóknirnar svöruðu alls 62 þeirra að þeir teldu svo vera (tafla 5).  

Tafla 5 Heldurðu að alzheimerskjólstæðingnum hafi þótt hún ánægjuleg? 

Svarmöguleikar Fjöldi aðstandenda 

Já 62 

Nei 1 

Ósvarað 1 

Samtals 65 

 

Aðeins 1 einstaklingur svaraði spurningunni neitandi en 2 svöruðu ekki. 

5.3.9.3 Undrun umönnunaraðila yfir viðbrögðum skjólstæðingsins 

Umönnunaraðilarnir voru spurðir hvort þeir væru undrandi yfir viðbrögðum 

skjólstæðinga sinna og ef svo var voru þeir beðnir um að útskýra undrun sína með 

orðum (tafla 6). Meirihluti þeirra var ekki undrandi á viðbrögðum skjólstæðinganna eða 

39 manns sem voru 60% svarenda. 

Tafla 6 Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Og ef svo er, vinsamlegast útskýrðu. 

Svarmöguleikar Aðstandendur 

Nei 39 

Já 6 

Ekkert sérstaklega 2 

Annað 7 

Ósavarað 11 

Samtals 65 

 

Aðeins 6 umönnunaraðilanna lýstu undrun sinni vegna viðbragða skjólstæðinga, 2 

voru ekkert sérstaklega undrandi á þeim, 7 lentu í svarmöguleikanum annað (þar sem  

svörin áttu ekki við um hina svarmöguleikana) og að lokum létu 17% vera að svara 

spurningunni, þ.e. 11 einstaklingar. 
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Svör umönnunaraðila voru misjöfn og mörg eins og gefur að skilja og verða þau ekki 

höfð hér eftir. En til þess að gefa örlítið sýnishorn af svörunum má nefna að einn 

umönnunaraðili sagðist aðallega vera glaður yfir viðbrögðunum; að heyra viðkomandi 

tjá sig um listina og pæla. Annar svaraði spurningunni neitandi og bætti við að 

skjólstæðingurinn væri m.a. duglegur að tjá sig. Þriðja umönnunaraðilanum kom það á 

óvart hversu mikinn þátt skjólstæðingar með alzheimer tækju og væru áhugasamir. Svör 

umönnunaraðilanna vegna allra sýninga úrtaksins er að finna í viðaukum 3, 4 og 5. 

5.4 Niðurstöður svara við myndaspurningalistum 

Ekki mun fara fram túlkun eða endursögn á niðurstöðum svara við eigindlegum 

könnunum í formi myndaspurningalista sem lagðir voru fyrir skjólastæðingana í 

heimsóknum úrtaksins. Þar eru aðrir sérfræðingar hæfari til að túlka svörin sem fram 

komu og setja í samhengi við aðrar niðurstöður kannananna. Hins vegar hafa 

tölfræðilegar niðurstöður verið unnar úr sömu myndaspurningalistum og er hægt að 

nálgast alla úrvinnslu þeirra í viðaukum 3, 4 og 5. Öllum niðurstöðunum er raðað eftir 

árum og hverri sýningu fyrir sig innan þess árs sem hún á við. 

5.5 Samantekt 

Niðurstöður varðandi tengsl skjólstæðinganna og umönnunaraðilanna sýndu að 36 

umönnunaraðilar af 65 voru aðstandendur úr nánustu fjölskyldu skjólstæðinga, þ.e. 

makar, börn, barnabörn og/eða foreldrar. Hugsanlega voru aðstandendurnir úr nánustu 

fjölskyldu jafnvel enn fleiri þar sem 13 umönnunaraðilar nefndu aðeins fjölskyldutengsl, 

án frekari skýringa. Þessar tölur samanlagðar sýndu að umönnunaraðilar er tilheyrðu 

fjölskyldum skjólstæðinganna voru samtals 49 og því í meirihluta þess hóps sem tók þátt 

í úrtaki heimsókna verkefnisins Hittumst á Listasafninu á tilteknu tímabili. 

Upplýsingarnar um tengsl skjólstæðinga og umönnunaraðila sýndu einnig að 26% 

aðstandenda tilheyrðu öðrum hópi en fjölskyldu skjólstæðinga og voru 10 þeirra 

starfsmenn dagþjálfunarheimila. Dagþjálfunarheimilin virtust því vera nokkuð virk í 

samstarfinu og sést það einnig á niðurstöðum um það hvar aðstandendur fréttu af 

verkefninu. Í 86% tilfella fengu aðstandendur upplýsingar um heimsóknirnar á Listasafn 

Íslands í gegnum dagþjálfarnir og þar af 81% þeirra frá þeim tveimur 

dagþjálfunarheimilum sem verkefnisteymið á í samstarfi við og þátttakendur 



59 

verkefnisins í hópi skjólstæðinga sóttu dagþjálfun til, þ.e. frá Maríuhúsi og Hlíðabæ. 

Aðeins 5% svarenda fengu upplýsingar frá öðrum dagþjálfunum.  

Almenn ánægja var með heimsóknirnar á meðal skjólstæðinga og umönnunaraðila, 

bæði þegar skoðuð voru svör varðandi það hvað þátttakendum þótti best við 

heimsóknirnar og einnig einkunnagjöf þeirra. Skjólstæðingar gáfu einkunnina 10 í 55% 

tilfella. Niðurstöður kannananna sýndu að skjólstæðingunum virtist líða vel þegar þeir 

komu í heimsóknirnar á Listasafn Íslands og flestir þeirra nefndu að það besta við 

sýningarnar væri að skoða listaverkin og að fá góða leiðsögn. Umönnunaraðilar gáfu 

einkunnina 10 í 46% tilfella við sömu spurningu, aðeins 1 einstaklingur gaf einkunn undir 

7. Tölurnar sýndu einnig háa einkunnagjöf aðstandenda og þar með mikla ánægju með 

heimsóknirnar. Þeim þótti eftirsóknarverðast að fá góða leiðsögn en 24 

umönnunaraðilar svöruðu svo til þegar spurt var um hvað best hefði verið við 

heimsóknirnar. Aðeins 9 þeirra svöruðu að skoðun listaverka væri það besta og 28 

manns nefndu ýmsa aðra kosti.  

Þegar umönnunaraðilarnir voru spurðir út í listsköpun eða heimsóknir á listasöfn 

almennt svöruðu 24 því játandi af 65 einstaklingum. Samtals 63% umönnunaraðila 

svöruðu á annan hátt, þ.e. 15 manns neitandi og 21 svaraði stundum eða sjaldan en 5 

einstaklingar svöruðu ekki spurningunni.  

Af 71 skjólstæðingi voru 70 ánægðir með heimsókn verkefnisins og 68 þeirra 

sögðust jafnframt vilja koma aftur í heimsókn. Á meðal umönnunaraðila voru 62 af 65 

einstaklingum ánægðir með heimsókn á safnið og sömu svör var að sjá þegar þeir voru 

spurðir að því hvort þeir teldu skjólstæðingana ánægða með heimsóknirnar. Af 46 

aðspurðum umönnunaraðilum vildu 40 koma aftur í heimsókn og 6 svöruðu ekki 

spurningunni. Meirihluti þátttakenda var einnig áhugasamur að fara á fleiri viðburði og 

svöruðu 64 skjólstæðinganna því jákvætt, á meðan 3 sögðu nei, en aðrir vissu það ekki 

eða létu vera að svara spurningunni. Spurningin til umönnunaraðila var orðuð á svolítið 

annan hátt, þ.e. hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt í öðrum viðburðum með 

alzheimerskjólstæðingi sem afleiðingu af heimsókn þeirri sem þeir voru að taka þátt í. 

Jákvætt svöruðu 44 af 46 umönnunaraðilum og aðeins 2 voru óvissir. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort eitthvað væri slæmt við heimsóknina á safnið 

svöruðu 92% skjólstæðinganna og 85% umönnunaraðilanna því neitandi. Aðeins 3 

skjólstæðingar og 2 aðstandendur svöruðu því játandi að eitthvað hefði verið slæmt og 
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var það vegna kulda, bilaðrar lyftu og vöntunar á míkrafóni vegna heyrnaleysis 

skjólstæðings. Þá undruðust aðeins 6 umönnunaraðilar af 65 viðbrögð skjólstæðinga í 

heimsóknunum en mikill meirihluti þeirra eða 39 svöruðu þeirri spurning neitandi á 

meðan 11  svöruðu spurningunni alls ekki. 
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6  Umræða   

Bæði skjólstæðingar og umönnunaraðilar voru mjög jákvæðir og ánægðir með 

heimsóknir sínar á Listasafn Íslands í verkefninu Hittumst á Listasafninu. Samkvæmt 

niðurstöðum svara við matsspurningalistum gáfu 46% umönnunaraðila einkunnina 10 

og 55% skjólstæðinganna gáfu sömu einkunn og telja má líklegt að svörunin uppfylli 

væntingar framkvæmdaraðila varðandi ánægju þátttakenda. Það er líka áhugavert að 

skoða einkunnagjöf þeirra með því að tengja hana við aðra þætti sem einnig mældu 

ánægju vegna heimsóknanna. Meirihluti skjólstæðinganna áleit að það að skoða 

listaverkin væri það besta við heimsóknirnar og töluverður fjöldi þeirra svaraði einnig að 

það besta hefði verið að fá góða leiðsögn, sem umönnunaraðilum þótti einnig vera það 

besta við heimsóknirnar. Ofangreind svör vísa í ferli sem er notað í heimsóknunum þar 

sem unnið er með listaverk til að örva tilfinningar skjólstæðinganna, sem kallað getur 

fram gamlar minningar. Athygli skjólstæðinganna og hugmyndaflug er m.a. notað til að 

ná til minninga þeirra og samtal þátttakendanna allra er jafnframt hluti af ferlinu, því að 

þannig er hægt koma af stað umræðum sem hjálpa til við örvun tilfinningaminnisins en 

auka í leiðinni félagsleg samskipti einstaklinga á milli. Allt eykur þetta vellíðan 

skjólstæðinga með alzheimer og umönnunaraðila, sem þurfa ekki hvað síst á félagslegu 

samneyti að halda sökum hugsanlegrar einangrunar (Halldóra Arnardóttir, 2017-c; 

Rosenblatt, 2014; Zeisel, 2009). Niðurstöður fyrir báða hópana sýndu mikla ánægju með 

flest alla þætti sýninganna og má þar nefna að 62 umönnunaraðilar af 65 töldu 

skjólstæðingana hafa haft ánægju af heimsókn á safnið og eingöngu 3 skjólstæðingar af 

71 töldu eitthvað neikvætt hafa átt sér stað varðandi sýningu. Svörun flestra 

þátttakenda beggja hópanna var jákvæð um að koma aftur í heimsókn tengda 

verkefninu. Af þessu má álykta að heimsóknir verkefnisins Hittumst á Listasafninu veiti 

báðum hópum þátttakenda þá auknu vellíðan sem þeim er ætlað að veita til að þær virki 

sem meðferð.  

Af ánægju og jákvæðni þátttakenda að dæma virðist aðferðafræði leiðbeinanda í 

heimsóknum á Listasafn Íslands hafa náð tilætluðum árangri. Þess ber þó að geta að 

matsspurningalistarnir innihéldu leiðandi spurningar sem geta haft afgerandi áhrif á svör 
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þátttakenda. Spurningalistarnir innihéldu til að mynda spurningu eins og; Hvað var það 

besta við heimsóknina á safnið? Spurningin er leiðandi á þann hátt að hún er uppbyggð 

eins og allt hafi verið gott í heimsókninni en hugsanlega hafi þó eitthvað eitt staðið upp 

úr sem hafi verið best. Önnur spurning var orðuð svona: Var eitthvað slæmt við 

heimsóknina á safnið? Gefið var til kynna með orðavali að ekki hafi verið búist við 

vanköntum á heimsókninni. Aðferðarfræðilega hefði verið heppilegra að nota ekki 

leiðandi spurningar og bjóða upp á svörun á grundvelli kvarða þar sem einstakir þættir 

heimsóknarinnar væru metnir. Samkvæmt megindlegri rannsóknaraðferðafræði ættu 

spurningarnar að vera hlutlausar og ekki hannaðar á þann hátt að þær beini athyglinni 

að jákvæðum eða neikvæðum þáttum þess viðfangsefnis sem spurt er um (Creswell, 

2014). Þegar litið er til innihalds spurninganna á listunum virðast þær þar af leiðandi 

fyrst og fremst vera hannaðar til að gefa framkvæmdaaðilum vísbendingar um árangur 

heimsóknanna, en ekki sem gagnaöflun til frekari úrvinnslu í fræðilegum tilgangi.  

Jafnvel þó að niðurstöðurnar úr heimsóknum verkefnisins Hittumst á Listasafninu 

séu góðar vantar niðurstöður rannsókna til að styðja við þær, þ.e. í ljósi þess að 

matsspurningalistarnir eru unnir á sama hátt og innihalda sömu spurningar og í 

sambærilegu verkefni Proyecto alzhéimer MuBAM en þar hafa þeir verið notaðir í 

heimsóknir á Fagurlistasafnið MuBAM í Murcia frá árinu 2008 (Halldóra Arnardóttir, 

2017-e). Engar niðurstöður þeirrar rannsóknar hafa enn verið gerðar opinberar þrátt 

fyrir að skoðun framkvæmdaaðila á svörum þátttakenda hafi leitt í ljós að um bætta 

andlega líðan hjá skjólstæðingum sé að ræða og að aðstandendur hafi orðið fyrir 

jákvæðum áhrifum við þátttöku í heimsóknum verkefnisins, eins og Almagro (2017) 

greinir frá í bókinni Listir og menning sem meðferð: íslensk söfn og alzheimer. Má þó 

nefna að unnið er að útgáfu niðurstaðnanna og eru þær væntanlegar árið 2018 

(Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 2. janúar 2018). Því er hægt að segja að 

alhæfingargildi rannsóknarinnar, sem viðhöfð er í verkefninu Hittumst á Listasafninu, sé 

lítið sem ekkert enn sem komið er og byggist eingöngu á vísbendingum um betri líðan 

þátttakendanna. Æskilegt hefði verið að sannreyna notkunargildi spurningalistanna og 

meta út frá svörum áður en til frekari notkunar á þeim kæmi við rannsóknina í 

framkvæmdum heimsóknum verkefnisins Hittumst á Listasafninu. 

Eins og áður hefur komið fram er áætlað að af 150 milljónum umönnunaraðila 

skjólstæðinga með alzheimer í heiminum tilheyri 92% fjölskyldum þeirra (Alzheimer’s 
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Association, 2017-b). Oftast er um maka skjólstæðinga að ræða og eiginkonur sinna 

umönnunarhlutverkinu mun oftar en eiginmenn og finna þær jafnframt fyrir meiri byrði 

við umönnunina. Byrðin getur framkallað kvíða og streitu en með stöðugri umönnun og 

ábyrgð á skjólstæðingi eykst einnig hætta á félagslegri einangrun beggja hópanna, 

skjólstæðinganna með alzheimer og umönnunaraðilanna (Alzheimer’s Association, 

2017-a; Álfheiður Karlsdóttir og Harpa Gunnlaugsdóttir, 2002; Cantor, 1983; Moríñigo, 

2013; Sallim o.fl., 2015; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). Áhugavert er að skoða 

niðurstöður umönnunaraðila sem tóku þátt í heimsóknum í verkefninu Hittumst á 

Listasafninu með tilliti til áðurnefndra upplýsinga. Af 65 umönnunaraðilum tilheyrðu 36 

nánustu fjölskyldu skjólstæðinga og þar af var 21 maki og 20% til viðbótar nefndu 

fjölskyldutengsl og því er ljóst að um 74% þeirra umönnunaraðila sem tóku þátt í 

heimsóknum verkefnisins tilheyra fjölskyldum skjólstæðinga með alzheimer. 

Fjölskyldumeðlimir í hlutverki umönnunaraðila virðast hafa nýtt sér verkefnið til að auka 

félagsleg tengsl og eiga samveru með öðrum í gegnum heimsóknirnar. Til þess að geta 

greint betur þann hóp sem merkti við fjölskyldutengsl hefði verið æskilegt að biðja 

umönnunaraðila að skrifa hvernig hann tengdist skjólstæðingnum og þar með að auka 

líkurnar á uppbyggingu betri og meira viðeigandi meðferðar út frá þörfum aðstandenda. 

Spurningin var gölluð að því leytinu til að spurt var hvort tengsl við skjólstæðing væru 

m.a. vegna fjölskyldutengsla, sem er svarmöguleiki sem inniheldur ýmis tengsl. Einnig 

var hægt að svara spurningunni með nákvæmari valmöguleikum á borð við maki eða 

barn skjólstæðings, sem gefa mun nákvæmari mynd af aðstandendum. Margir 

svarendur skráðu því einnig nákvæmari upplýsingar um tengslin sem gerði rannsakanda 

kleift að greina hópinn á þann hátt sem gert var í rannsókninni. Þessi spurning hefði þó 

getað veitt betri og mikilvægari upplýsingar við uppbyggingu meðferðarforms sem m.a. 

er ætlað að draga úr vanlíðan bæði skjólstæðinga með alzheimer og umönnunaraðila, 

ekki hvað síst er kemur að aðstandendum sem glíma við þunglyndi og einangrun vegna 

þeirrar byrði sem felst í því að sinna skjólstæðingi með alzheimer (Sallim o.fl., 2015).  

Því miður er hvorki spurt um kyn né aldur á matsspurningalistunum þótt um 

mikilvægar breytur sé að ræða þegar horft er til umönnunaraðila, og sérstaklega í ljósi 

þeirrar áðurnefndu byrði sem þeir oft bera (Farley, Smith og Boyle, 2009; Jutras og 

Veilleux, 1991; Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2013). Til þess að mæta þörfum 

umönnunaraðila á sem bestan hátt í heimsóknum sem þessum væri því æskilegt að 
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spyrja um kyn sem einn af bakgrunnsþáttunum þegar t.d. vitað er að eiginkonur sem 

umönnunaraðilar eru undir meira álagi en eiginmenn og vanlíðan þeirra er einnig meiri 

en eiginmanna (Álfheiður Karlsdóttir og Harpa Gunnlaugsdóttir, 2002; Chappel og Reid, 

2002). Aldur er einnig mikilvæg vitneskja og eins og fram hefur komið eykst byrðin með 

hækkandi aldri umönnunaraðila og samhliða því eykst einnig hættan á einangrun 

einstaklinganna (Jutras og Veilleux, 1991). Ákveðinn veikleiki var því í öflun 

bakgrunnsupplýsinga í heimsóknunum átta á tímabilinu frá nóvember 2015 til júní 2017, 

sem getur skipt máli er kemur að líðan umönnunaraðila út frá aldri og kyni og þar með 

við frekari uppbyggingu og framkvæmd á því félagslega meðferðarformi sem verkefnið 

miðar að. 

Æskilegt þykir að skjólstæðingar séu 6-8 í hverri heimsókn á Listasafni Íslands til að 

tengslamyndun og samtal fólks á milli verði að veruleika (Halldóra Arnardóttir, 2017-d). 

Oftast var um að ræða 5-8 skjólstæðinga í úrtaki heimsókna verkefnisins og aðeins einu 

sinni kom fyrir að þeir væru enn fleiri, en í febrúar 2017 voru skráðir skjólstæðingar 21 

og samkvæmt upplýsingum var þeim deilt niður á tvo hópa og um einstaka framkvæmd 

að ræða (Ragnheiður Vignisdóttir, munnleg heimild, 10. nóvember 2017). Í 

heimsóknunum í maí og júní sama ár svöruðu einnig 10 skjólstæðingar 

matsspurningalistunum, en við nánari eftirgrennslan kom í ljós að um var að ræða 2 

hópa í hvort skipti, einn frá hvoru dagþjálfunarheimili. Svo virðist sem þátttakendum 

hafi frekar fjölgað á tímabilinu en hitt, en gætt var vandlega að stærð hópanna þar sem 

tengslamyndun og samtal er talið mjög mikilvægt við skoðun listaverka með leiðsögn til 

þess að æskileg örvun tilfinningaminnis skjólstæðinga eigi sér stað og til að auka líkur á 

aukinni vellíðan (Halldóra Arnardóttir, 2017-d). 

Verkefnið Hittumst í Listasafninu hóf göngu sína með fyrstu heimsókninni á 

Listasafni Íslands þann 5. nóvember 2015.  Árið 2016 voru heimsóknirnar 6 talsins, þ.e. í 

mars, apríl, maí og júní (2 hópar) og síðan aftur í september og október. Flestar 

sýningarnar voru á árinu 2017, þ.e. í febrúar, mars, apríl, maí og júní og síðan aftur í 

október, nóvember og desember. Þessi upptalning sýnir aukna tíðni í framboði á 

verkefninu og líður sífellt styttri tími á milli heimsókna eftir því sem fleiri ár koma inn í 

verkefnið. Heildarútkoma niðurstaðna matsspurningalistanna (sem og frekari 

niðurstöður matsspurningalista og myndaspurningalista í viðaukum 4-6) úr úrtaki 

heimsóknanna fyrstu 17 mánuði af framkvæmd verkefnisins Hittumst á Listasafninu, 
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sem sýna jákvæðar niðurstöður varðandi ánægju og vellíðan þátttakenda, mun án efa 

styrkja verkefnið enn frekar, auk þess sem hún verður vonandi til þess að bæta sýnilega 

vankanta þess.  

Að lokum skal þess getið að með notkun á orðinu aðstandendur á spurningalistum 

er talið að um rangyrði sé að ræða, þar sem þátttakendur í heimsóknum verkefnisins 

Hittumst á Listasafninu sem sjá um umönnun skjólstæðinga eru bæði formlegir og 

óformlegir aðilar. Óformlegir teljast þeir sem standa skjólstæðingum nær, til dæmis 

fjölskyldumeðlimir og vinir, þ.e. aðstandendur, en til formlegrar umönnunar telst 

skipulögð þjónusta og aðstoð frá þjálfuðu starfsfólki sem hefur umönnunina að atvinnu, 

sbr. starfsfólk dagvistunarheimila og heimaþjónustu (Alzheimer’s Association, 2017-a; 

Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2007). Orðið umönnunaraðilar hefur því verið notað í ritgerð 

þessari yfir alla þá er önnuðust umönnun skjólstæðinganna með alzheimer og tóku þátt í 

heimsóknum verkefnisins Hittumst á Listasafninu. Ekki er þó með öllu hægt að sleppa 

notkun orðsins aðstandendur sökum sýnileika þess í rannsóknargögnunum að hálfu 

þeirra sem hönnuðu spurningalistana, eins og komið hefur fram, en í niðurstöðum 5. 

kafla var þó reynt að setja niðurstöðurnar fram á sem skiljanlegastan hátt og án þess að 

ruglingur yrði. Þess skal einnig getið að spurningalistar og niðurstöður m.a. 

umönnunaraðila í viðaukum 1-5 geyma allir orðið aðstandendur í stað umönnunaraðila. 

Skal því skilja orðanotkunina aðstandendur í rannsóknargögnunum og í framsetningu 

niðurstaðna á sama hátt og orðanotkunina umönnunaraðilar annars staðar í ritgerðinni. 

Um ræðir þá sem önnuðust skjólstæðingana og þar á meðal þá sem þátt tóku í 

áðurnefndum heimsóknum. 

6.1 Siðferðisleg álitamál 

Siðferðisleg álitamál varðandi framkvæmd verkefnisins Hittumst á Listasafninu tengjast 

þeim eigindlegu og megindlegu rannsóknum sem fóru fram í heimsóknunum á Listasafni 

Íslands með því að fá skjólstæðinga með alzheimer og aðstandendur þeirra til að svara 

mats- og myndaspurningalistum. Um afar misjafna siðferðilega nálgun er að ræða eftir 

því hvort rannsóknir eru framkvæmdar innan heilbrigðis- eða félagsvísinda og því getur 

verið óljóst hvaða kröfu skuli viðhafa varðandi verkefni eins og Hittumst á Listasafninu 

og framkvæmd heimsókna þess og meðfylgjandi kannana, þar sem um ræðir 

samstarfsverkefni ólíkra vísindasviða. Ekki er að fullu ljóst hvort fara skuli að lögum og 
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reglum er lúta að framkvæmd rannsókna í heilbrigðisvísindum í rannsókn eins og þeirri 

sem hér um ræðir, þar sem verið er að rannsaka líðan sjúklinga, en rannsóknin fól einnig 

í sér eigindlega aðferðafræði sem frekar er innan ramma félagsvísindanna, þar sem líðan 

einstaklinga er skoðuð til hjálpar þeim hópum fólks sem um ræðir. 

Ólíkt rannsóknaraðferðum raunvísindanna, þar sem áherslan er á manneskjuna sem 

viðfangsefni, er áherslan í rannsókn þessa verkefnis og heimsóknunum í heild sinni á 

virkni þátttakendanna. Sú virkni er jafnframt markmið eigindlegs þáttar rannsóknarinnar 

sem framkvæmdur er með myndspurningalistum í heimsóknum á Listsafn Íslands og er 

það jafnframt viðtekin venja þegar rannsakað er á eigindlegan hátt innan félagsvísinda. 

Með þessari aðferð geta skjólstæðingar með alzheimer og umönnunaraðilar haft áhrif á 

mótun rannsóknarinnar með aðkomu sinni. Þátttakendurnir eru með því að sýna hver 

staða þeirra er sem tilheyra þessum ákveðnu hópum, sem skjólstæðingar með 

alzheimer og umönnunaraðilar. Hugsanlega er það gert í þeim tilgangi að bæta stöðu 

sína með samfélagslegum aðgerðum líkt og í heimsóknum verkefnisins Hittumst á 

Listasafninu (Ástríður Stefánsdóttir, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2003). Þess ber einnig 

að geta að í eigindlegum rannsóknum eru samskipti þátttakenda og framkvæmdaraðila 

persónuleg, sem getur jafnframt haft áhrif á svör þátttakenda og þar með á niðurstöður 

rannsókna.  

Íslensku lögin sem gilda um siðfræði vísinda og Vísindasiðanefnd starfar eftir snúa 

eingöngu að vísindarannsóknum í heilbrigðisvísindum og virðist því sem siðferðilegt mat 

og/eða yfirferð á ólíkum rannsóknum á mannlífi innan félagsvísindanna sé óþarft þar 

sem ekki er um líkamleg inngrip að ræða (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 

44/2014; Vísindasiðanefnd, 2011). Rannsakendum í félagsvísindum er því ekki gert að 

fara eftir ákveðnu regluverki og skilaboðin til þeirra virðast oftast vera á þá leið að 

vanda vinnubrögð og sýna samviskusemi (Ástríður Stefánsdóttir, 2013; Wiles, 2013). Í 

rannsóknum skal engu að síður viðhafa þá grundvallarreglu að birta ekki 

persónugreinanleg gögn um fólk sem ekki hefur gefið samþykki sitt fyrir nafnabirtingu. 

Gæta skal því nafnleyndar við birtingu gagna, sem getur þó ekki alltaf útilokað það að 

einstaklingar séu greinanlegir þegar gefnar hafa verið nákvæmar lýsingar á umhverfi 

þeirra og/eða persónulegum högum með svörum þeirra (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). 

Háskóli Íslands hefur skipað eigin Vísindasiðanefnd innan Félagsvísindadeildar en 

hún fer eingöngu yfir og metur hug- og félagsvísindalegar rannsóknir á mönnum og 
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málefnum sem framkvæmdar eru innan Háskóla Íslands. Í siðareglum þeim sem nefndin 

vinnur eftir er m.a. tilgreint að ef rannsókn hefur fengið leyfi frá annarri siðanefnd þurfi 

ekki að leita til siðanefndar Félagsvísindadeildar. Vísindasiðanefndin tilgreinir ákveðin 

grundvallaratriði sem eiga að leiðbeina rannsakendum og tengjast starfi 

siðanefndarinnar. Þar segir m.a. að við rannsókn á fólki og atferli þess ætti að fara eftir 

grundvallar siðareglum og rannsakendur eigi að hafa það í huga að valda þátttakendum 

ekki andlegum eða líkamlegum skaða. Í reglum Vísindasiðanefndarinnar kemur skýrt 

fram að: 

Rannsakanda er skylt að fylgja lögum og reglum sem gilda um réttindi einstaklinga 

og meðferð persónuupplýsinga, sbr. lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, nr. 77/2000 og lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 og öðrum 

lögum er gætu átt við um viðfangsefni rannsóknarinnar (Háskóli Íslands, e.d., bls. 

1). 

Alltaf skal þó reynt að gæta þess að friðhelgi þátttakenda rannsókna sé virt með 

upplýstu samþykki þeirra (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Við öflun upplýsts samþykkis 

ber að fara eftir ákvæðum reglna Persónuverndar nr. 170/2001 um það hvernig afla skal 

upplýsts samþykkis fyrir vinnslu persónuupplýsinga í vísindarannsókn á heilbrigðissviði 

(Persónuvernd, 2010). Hugtakið upplýst samþykki er skilgreint í 7. tölulið 2. gr. laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, en þar segir;  

Orðalagið sérstök og ótvíræð yfirlýsing hefur verið túlkað þannig að það feli í sér að 

samþykki þurfi að vera gefið með sannanlegum hætti, s.s. skriflega. Það hvílir á 

herðum ábyrgðaraðila rannsóknar að sýna fram á að ótvíræðs samþykkis hafi verið 

aflað fyrir þátttöku hverju sinni (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000).  

Enn og aftur er það krafan um óháð og upplýst samþykki sem er höfuðatriðið í 

siðferðislegri framkvæmd rannsókna og rannsakanda ber í öllum gerðum rannsókna 

alltaf ábyrgð á því að þátttakendur verði ekki fyrir skaða vegna þeirra og jafnvel þótt 

fyrirliggjandi sé samþykki þátttakendanna. Eins og stendur í vegvísi stjórnarnefndar í 

lífsiðfræði á vegum Evrópuráðsins í Strassbourg er einnig mikilvægt að geta stundað 

rannsóknir tengdar einstaklingum sem ófærir eru um að gefa samþykki sitt til t.d. 

rannsókna og greininga á sjúkdómum og meðferðarformum (Vísindasiðanefnd, 2011). 

Ætla mætti að skjólstæðingar með alzheimer gætu heyrt undir þann hóp á seinni stigum 
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sjúkdómsins. Nauðsynlegt er að fylgja eftir varúðarráðstöfunum við vinnu sem þessa og 

þannig segir í sama vegvísi:  

Rannsóknarþátttöku einstaklinga sem ekki eru færir til þess að veita samþykki fyrir 

þátttöku ætti að fjalla um og heimila í lögum. Undir venjulegum kringumstæðum er 

nægjanleg vörn fyrir þetta fólk í höndum tilsjónarmanna 1 sem þurfa að fá allar 

upplýsingar um rannsóknina sem óskað er eftir að skjólstæðingur þeirra taki þátt í. 

Þegar umsækjendur senda siðanefnd rannsóknaráætlun skulu fylgja með gögn sem 

lögð verða fyrir tilsjónarmann og skulu gögnin eins úr garði gerð og þau sem lögð 

eru fyrir þá sem eru þess færir að veita upplýst samþykki (Vísindasiðanefnd, 2011, 

bls. 42).  

Í vegvísinum kemur einnig fram að: „Tilsjónarmaður getur hafnað heimild til 

þátttöku eða bundið enda á þátttöku án afleiðinga fyrir skjólstæðing sinn“ 

(Vísindasiðanefnd, 2011, bls. 43).  

Þess ber að lokum að geta að um vinnslu persónuupplýsinga gilda jafnframt lög nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Í VI. kafla laganna er fjallað 

um tilkynningarskyldu og leyfisskylda vinnslu sbr. ákvæði 31. og 33. gr. þeirra. Það hvort 

vinnsla persónuupplýsinga sé háð leyfi Persónuverndar fer eftir atvikum hverju sinni. 

Það fyrsta sem líta þarf til er hvort um vinnslu persónuupplýsinga sé að ræða í skilningi 

laganna, þ.e. hvort unnið sé með persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar 

um hinn skráða, nánar tiltekið með upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til 

ákveðins einstaklings, sbr. 1. tölulið 2. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Ef um algjörlega ópersónugreinanlegar upplýsingar er að 

ræða, s.s. ef ópersónugreinanlegur spurningalisti er lagður fyrir þátttakendur án þess að 

til sé dulkóðunarlykill fellur vinnslan ekki undir gildissvið laganna og er þar með hvorki 

tilkynningarskyld né leyfisskyld (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

nr. 77/2000). 

Stjórnendur og framkvæmdaaðilar heimsóknanna í verkefninu Hittumst á 

Listasafninu lögðu því mikla áherslu á að gætt væri nafnleyndar þátttakenda við svörun 

mats- og myndaspurningalistanna í heimsóknunum á Listasafn Íslands og svörin voru því 

órekjanleg sem og þátttökulistar. Þess skal einnig geta að beðið var um skriflegt leyfi 

þátttakenda vegna ljósmyndunar í fyrstu heimsókninni á safnið og vísað til laga um 

                                                      
1 Hafa skal hugfast að tilsjónarmanni ber skylda til að gæta hagsmuna viðkomandi en er ekki lögmaður 
hans eða hennar. 



69 

persónuvernd við leyfisbeiðnina (Halldóra Arnardóttir, munnleg heimild, 2. janúar 

2018).
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7  Lokaorð  

Alzheimer er algengasti minnissjúkdómurinn sem veldur heilabilun, en eins og fram 

hefur komið er áætlað að rúmlega 28 milljónir manna í heiminum þjáist af þessum 

ólæknanlega sjúkdómi með meðfylgjandi aukaverkunum, sem oftar en ekki koma fram í 

formi geðrænna vandamála samhliða minnisskerðingunni. Áhrif alzheimer eru þó enn 

víðtækari þar sem talið er að umönnunaraðilar séu um þrisvar sinnum fleiri en 

skjólstæðingar sjúkdómsins og bera þeir oftar en ekki byrði vegna afleiðinga hans á 

skjólstæðinga þeirra sem hafa þar með neikvæð áhrif á daglegt líf þeirra. Byrði 

umönnunaraðila einkennist af andlegri vanlíðan á borð við kvíða og þunglyndi, sem 

getur m.a. leitt til einangrunar þeirra sjálfra, sem og skjólstæðinga þeirra. Af þessum 

staðreyndum að dæma er mikilvægt að finna leiðir sem stuðla að örvun skjólstæðinga 

með alzheimer, en ekki síður leiðir sem hvetja alla þátttakendur til félagslegrar samveru 

og innihaldsríkra samskipta við annað fólk. Tilboð sem stuðla að aukinni vellíðan 

þátttakenda ættu því að vera frumskilyrði í heildrænum meðferðarformum ætluðum 

skjólstæðingum með alzheimer, en ekki síður sem opinbert tilboð til umönnunaraðila 

með sínar oft þungu byrðar. Söfnin sem menningarstofnanir geta á þann hátt boðið upp 

á nýjar leiðir í þjónustu við almenning þeirra samfélaga sem þau starfa í. 

Hér hefur verkefnið Hittumst á Listasafninu verið kynnt sem samstarfsverkefni 

greina lista og vísinda ætlað skjólstæðingum með alzheimer og umönnunaraðilum 

þeirra, en áhersla þess er á notkun listaverka í skipulögðum heimsóknum á Listasafn 

Íslands. Um er að ræða dagskrárlið þar sem unnið er markvisst að örvun 

tilfinningaminnis skjólstæðinganna og hvatt til hugmyndaauðgi, samveru og virkrar 

félagslegrar þátttöku allra þátttakenda undir leiðsögn þjálfaðs starfsmanns. Verkefnið, 

sem stýrt er af listfræðingi, kemur því til framkvæmdar á Listasafni Íslands með aðkomu 

starfsfólks safnsins, í samvinnu við lækni frá Minnismóttöku Landakotsspítala sem 

umsjón hefur með skjólstæðingunum með alzheimer, og í góðu samstarfi við 

dagþjálfunarheimili. 

Það er á margan hátt sérstakt að koma að verkefni sem þessu þar sem framkvæmd 

og kannanir hafa átt sér stað áður en viðkynni verða og aðeins úrvinnsla gagna er eftir. 



72 

Það sem beið mín var því að vinna með niðurstöður kannana og finna út virkni 

heimsókna verkefnisins Hittumst á Listasafninu. Að verða vitni að starfsgreinum ólíkra 

framkvæmdaaðila sem í sameiningu framkalla meðferðarform sem framkvæmt er á 

Listasafni Íslands og gefur jákvæða útkomu er gleðilegt. Að dæma af niðurstöðum þeirra 

eigindlegu og megindlegu kannana, sem lagðar hafa verið fyrir þátttakendur frá upphafi 

heimsókna, þ.e. frá árinu 2015 og unnar hafa verið úr úrtaki heimsókna fyrstu 17 

mánaða verkefnisins, er um virkt meðferðarform að ræða þegar kemur að því að auka 

vellíðan skjólstæðinga og umönnunaraðila. Það sést greinilega á svörum þátttakenda 

varðandi jákvæða upplifun og góða líðan í heimsóknunum. Samanlögð svör þátttakenda 

gefa til kynna að vellíðan skjólstæðinga með alzheimer og umönnunaraðila aukist við 

þátttöku í heimsóknum verkefnisins. 

Meðferð sem þessi, sem hefur það að markmiði að auka vellíðan skjólstæðinga með 

alzheimer, er dæmi um lyfjalaust meðferðarúrræði sem nota skyldi í heildrænni 

meðferð einmitt með það fyrir augum að draga úr notkun geðlyfja til skjólstæðinga, en 

þau eru oft gefin vegna geðrænna aukaverkana sjúkdómsins. Það sama á við um 

umönnunaraðila, ekki hvað síst aðstandendur, sem eins og komið hefur fram þjást oftar 

en ekki af kvíða og jafnvel þunglyndi sökum þeirra andlegu breytinga sem alzheimer 

veldur á skjólstæðingum þeirra og meðfylgjandi einangrun fyrir þá sjálfa. Með þá 

staðreynd að leiðarljósi að fjöldi skjólstæðinga með alzheimer og þar með 

umönnunaraðila á eftir að þrefaldast á næstu þremur áratugum er nauðsynlegt að enn 

frekari samfélagsleg vakning eigi sér stað, þ.ám. innan safna, sem eru menningarlegar 

stofnanir sem starfa eiga fyrir og með almenningi. Það fordæmi sem Listasafn Íslands 

sýnir með þátttöku sinni í verkefninu Hittumst á Listasafninu, er vonandi aðeins 

upphafið að auknu samtali safna við samfélagsþegna, ekki síst við þá sem hingað til hafa 

ekki átt greiða leið að tilboðum safna og/eða annarra menningarstofnana sökum 

röskunar sem m.a. alzheimer veldur skjólstæðingum og takmarkar þar með getu þeirra 

til almennrar þátttöku í sýningum og leiðsögnum, auk annarra tilboða sem er ætluð 

almenningi alla jafna. 

Niðurstöður fyrstu 17 mánaða verkefnisins sýnir að áhugi og ánægja þátttakenda er 

til staðar og gæti aukist enn meira miðað við það að aðeins er um að ræða 

skjólstæðinga sem tengjast tveimur dagþjálfunum á Reykjavíkursvæðinu. Góð uppskera 

hefur fengist af sáningu fyrstu frækornanna og jarðvegurinn er frjór til áframhaldandi 
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framkvæmdar. Áhugi er einnig fyrir frekari tilboðum til þátttakenda og þau munu 

vonandi markvisst líta dagsins ljós á fleiri söfnum landsins í nánustu framtíð. Við 

úrvinnslu niðurstaðna hafa jafnframt komið fram ábendingar sem skerpt gætu enn 

frekar á uppbyggingu heimsóknanna sem meðferðarforms, m.a. við öflun frekari 

bakgrunnsupplýsinga um þátttakendur sem hægt væri að nota við framkvæmd á enn 

skilvirkari meðferð út frá kyni þeirra og aldri. Samtal safna við samfélög sín getur því 

aðeins aukist með enn frekari gagnaöflun og markvissari tilboð orðið sem tilgangur í lífi  

þess almennings sem þau þjóna í hverju samfélagi fyrir sig. Er það jafnframt einlæg von 

mín að framkvæmd heimsókna verkefnisins Hittumst á Listasafninu, sem er á margan 

hátt vel heppnað meðferðarform og eykur greinilega vellíðan á meðal þeirra 

þátttakenda sem það er ætlað verði hvati að auknu samstarfi og þar með samtali safna 

og samfélaga á landsvísu. Alltaf er þó hægt að betrumbæta og tek ég því heilshugar 

undir orð Halldóru Arnardóttur, sem ég geri jafnframt að mínum lokaorðum: „Stöðug 

endurskoðun á gefinni reynslu endurspeglast í markvissari dagskrá og þannig eru meiri 

líkur á að ná góðum árangri. Allt teymið verður að vinna saman” (Halldóra Arnardóttir, 

2017-e). 
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Viðaukar 

Viðauki 1  Matsspurningalistar (auðir) skjólstæðinga og aðstandenda 

 

Hittumst á Listasafninu 

 

 

Mat skjólstæðinga  

1. Var heimsóknin á safnið ánægjuleg? 

 

 

2. Var eitthvað slæmt við heimsóknina á safnið? 

 

 

3. Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

 

 

4. Myndirðu vilja koma aftur? 

 

 

5. Hefurðu áhuga á að fara á einhverja fleiri viðburði ? 

 

 

6. Hvaða einkunn gefurðu Hittumst á Listasafninu og hversu ánægð/ur ertu með 
heimsóknina? Ef 1 lægsta einkunnin og 10 sú hæsta? 
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Hittumst á Listasafninu 

 

 

Mat aðstandenda  

1. Hvernig fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

 

2. Heimsækir þú oft söfn eða stundar listsköpun? 

 

3. Hver eru tengsl þín við Alzheimers skjólstæðinginn; fjölskylda eða önnur? 

 

4a. Var heimsóknin ánægjuleg?  

4b. Heldurðu að Alzheimers skjólstæðingnum hafi þótt hún ánægjuleg? 

 

5. Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Ef svo er, vinsamlegast útskýrið. 

 

6. Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

 

7. Var eitthvað slæmt við heimsóknina á safnið? 

 

8. Hefurðu áhuga á að taka þátt í öðrum viðburðum með alzheimers skjólstæðingnum 
sem afleiðing af heimsókninni í dag? 

 

9. Hafið þið, sem fyrstu þátttakendur Hittumst á Listasafninu , áhuga á að koma aftur 
á næstu heimsókn innan dagsskránnar? 

 

10. Hvaða einkunn gefurðu Hittumst á Listasafninu og hversu ánægð/ur ertu með 
heimsóknina? Ef 1 lægsta einkunnin og 10 sú hæsta? 
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Viðauki 2  Myndaspurningalistar skjólstæðinga (auðir) fyrir tímabilið 2015-2017 

 

Myndaspurningalistar vegna heimsókna 2015 - Hittumst á Listasafninu 

 

Árið 2015 

Verk af sýningunni Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir nóvember 2015  

1. Halldór Laxness 1942  

Nína Tryggvadóttir (1913-1968) 

Olía á striga 

 

Nína Tryggvadóttir málaði portrett af mörgum samferðamönnum sínum og félögum úr 

Unuhúsi. Steinn Steinarr, Halldór Laxness, Erlendur í Unuhúsi, Sigurður Nordal og 

Þorvaldur Skúlason voru félagar Nínu úr Unuhúsi en auk þeirra málaði Nína 

fjölskyldumeðlimi sína, bræður og dóttur. Nína málaði einnig sjálfsmyndir og fékkst við 

portrettið allan sinn starfsferil þótt abstrakt verkin tækju yfir. 

 

Dæmi 

1. Þekkirðu manninn í myndinni.............................................................................. já / nei 

2. Er maðurinn sofandi ............................................................................................ já / nei 

3. Situr hann við glugga ........................................................................................... já / nei 

4. Maðurinn klæðist þægilegri peysu ...................................................................... já / nei 

5. Finnst þér gaman að lesa .................................................................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir nóvember 2015  

2. Án titils (Að Austan), um 1940 

Nína Tryggvadóttir (1913-1968) 

Olía á striga 

 

Nína dvaldi flest sumur á Íslandi ásamt dóttur sinni en á veturna bjó hún erlendis. Henni 

þótti dýrmætt að dóttir hennar kynntist landinu og fólkinu sínu hér heima og ætti stóra 

fjölskyldu. Áður en Nína fluttist erlendis, ferðaðist hún um landið og þessa mynd málaði 

hún á Fáskrúðsfirði en þar dvaldi hún part úr sumri hjá hálfsystur sinni sem þar bjó. 

Seinna lagði Nína leið sína um Snæfellsnes en þorpin og götumyndir frá Reykjavík voru 

Nínu hugleikin. Mannlífið, göturnar og húsin eru viðfangsefnið þar sem andrúmsloft 

bæjarins eða þorpsins skilar sér vel í birtunni og kyrrðinni sem ríkir, fólk situr og les, kýr 

ganga lausar og skuggar sólarinnar gæða þorpið lífi.     

 

Dæmi 

1. Mörg hús standa við götuna................................................................................já / nei 

2. Kýr er að bíta gras upp af götunni........................................................................já / nei 

3. Kona situr í brekku............................................................................................... já / nei 

4. Sól skín í heiði ......................................................................................................já / nei 

5. Er kúm sleppt lausum í borgum og bæjum í dag ................................................ já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir nóvember 2015  

3. Samstilling 1942 

Nína Tryggvadóttir (1913-1968) 

Olía á striga 

 

Nína Tryggvadóttir setti upp ýmsar sviðssetningar fyrir uppstillingar sínar. Hér er 

viðfangsefnið ávextir og vínflaska. Einkennandi fyrir þetta þema, uppstillingu, er að það 

gefur til kynna að allt er dauðlegt sem lifandi er. Hér eru það gljáandi ávextir sem bera 

merki um lífið en um leið dauðleika þess. Áferð hluta, skuggar og víddir eru mikilvæg 

atriði innan uppstillingarinnar en Nína sýnir okkur hlutina eins og hún sér þá, ekki eins 

og þeir eru. Fletirnir eru stórir og smáatriðin fá, upptaktur fyrir það sem koma skal í 

abstraktlist Nínu.  

 

Dæmi 

1. Ávaxtakarfa og vínflaska eru á borði ................................................................. já / nei 

2. Stólar eru við borðið........................................................................................... já / nei 

3. Sólin skín á ávextina............................................................................................ já / nei 

4. Dúkurinn er rósóttur........................................................................................... já / nei 

5. Hefurðu notað sítrónu í matreiðslu.................................................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir nóvember 2015  

4. Standandi módel um 1941 

Nína Tryggvadóttir (1913-1968) 

Olía á striga 

 

Nína Tryggvadóttir ferðaðist mikið og átti heima meðal annars í New York, París og 

London. Þessi mynd er máluð í Reykjavík en þar dvaldi hún eftir að hún kom frá námi í 

París 1939 og þangað til hún komst til New York árið 1942. Nína lagði áherslu á að 

smáatriði ættu ekki við í málverki. Þau trufluðu áhorfandann og leiddu hann frá því sem 

máli skipti. Hér sést hvernig Nína sneiðir framhjá smáatriðum hvort sem við horfum á 

andlit eða á hendur hennar og leiðir okkur þangað sem hennar hugur leitaði, að ljósinu 

og skuggunum, birtunni sem fellur á stúlkuna og stólinn, á veggin bakvið hana og fötin 

hennar. Birtan og hvernig hún leikur um sviðið er það sem skipti máli, smáatriðin trufla 

og þau því hvergi nærri.  

 

Dæmi 

1. Stúlka er í sólríku herbergi ……............................................................................ já / nei 

2. Hún virðist grafkyrr ............................................................................................ já / nei 

3. Segja svipbrigði stúlkunnar hvernig henni líður ................................................. já / nei 

4. Er stóllinn á myndinni hægindastóll ................................................................... já / nei 

5. Er eldhússstóllinn heima hjá þér líkur þessum ................................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir nóvember 2015  

5. Abstraction 1957 

Nína Tryggvadóttir (1913-1968) 

Olía á striga 

 

Nína Tryggvadóttir var þekkt fyrir abstrakt myndir sínar. Margar þeirra voru 

óhlutbundnar og án titils og kallast þá oftast Abstraksjón, aðrar tengdi hún íslenskri 

náttúru, fyrirbærum eða stöðum. Nína bjó yfir afar kraftmiklu formskyni og kunni þá list 

að einfalda alla þætti mynda sinna svo eftir stóð einungis það sem mestu máli skiptir.  

 

Dæmi 

1. Fólk er á myndinni …….......................................................................................já / nei 

2. Myndin minnir á haust ......................................................................................já / nei 

3. Er hreyfing í myndinni....................................................................................... já / nei 

4. Er bátur sjáanlegur ........................................................................................... já / nei 

5. Hefurðu einhvern tímann gengið í fjöru í hvassviðri......................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Myndaspurningalistar vegna heimsókna 2016 - Hittumst á Listasafninu 

 

Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands mars 2016 

Þema: Lífið í þéttbýlinu 

 

1. Vornótt í Reykjavík (1923) 

Ásgrímur Jónsson (1876-1958) 

Olía á striga  

           

Í mörgum mynda sinna túlkar Ásgrímur áhrif birtunnar á umhverfið og þann andblæ sem 

mismunandi birta skapar. Ásgrímur túlkaði aðallega íslenska náttúru í verkum sínum, en 

myndir hans úr Reykjavík sýna að hann hefur haft næmt auga fyrir því myndræna í sínu 

nánasta umhverfi. 

 

Dæmi 

1. Snjór er í Esju ……............................................................................................... já / nei 

2. Sjórinn er úfinn .................................................................................................. já / nei 

3. Girðing er um gróðursælan garð ........................................................................ já / nei 

4. Hæg gola er í Reykjavík ....................................................................................... já / nei 

5. Líturðu til Esju til að gá til veðurs ........................................................................ já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina?  
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands mars 2016 

Þema: Lífið í þéttbýlinu 

2. Kona með hvítan ref (1918)       

Jón Stefánsson (1881 – 1962) 

Olía á striga  

 

Tuttugasta öldin var tímabil tæknivæðingar í íslensku þjóðfélagi og miklar breytingar 

urðu á klæðnaði fólks á fyrstu áratugum aldarinnar, þegar Íslendingar stigu að fullu 

skrefið inn í nútímann. Jón ólst upp á Sauðárkróki og hélt til Kaupmannahafnar og síðar 

til Parísar.  

 

Kona með hvítan ref (1918) 

Olía á striga 

 

Dæmi 

1. Konan á myndinni er brosandi............................................................................ já / nei 

2. Refur í vetrarklæðum hvílir á öxlum konunnar.................................................... Já/ nei  

3. Konan gælir við skott refsins................................................................................ já/ nei  

4. Konan stendur úti í náttúrunni............................................................................. já/ nei  

5. Hefurðu einhvern tíma strokið refaskinn.............................................................. já/ nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands mars 2016 

Þema: Lífið í þéttbýlinu 

3. Konumynd (1927) 

Gunnlaugur Blöndal (1881 – 1962) 

Olía á striga 

 

Gunnlaugur málaði á sínum tíma óvenju djarfar og munúðarfullar konumyndir. Málverk 

hans einkennast af bjartri litanotkun og með næmri pensilteikningu tekst honum að láta 

húð kvennanna ljóma. 

 

Dæmi 

1. Ungmey situr fyrir ............................................................................................... já / nei 

2. Hún virðist í fasta svefni ...................................................................................... já / nei 

3. Allur líkami hennar er sýnilegur .......................................................................... já / nei 

4. Hún er þétt í holdum ........................................................................................... já / nei 

5. Hefurðu einhvern tíma setið fyrir ........................................................................ já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands mars 2016 

Þema: Lífið í þéttbýlinu 

4. Á kaffihúsi í New York (1916) 

Guðmundur, Muggur Thorsteinsson (1891 – 1924) 

Krítarteikning 

 

Muggur ólst upp á Bíldudal þar sem faðir hans, athafnamaðurinn Pétur Thorsteinsson 

rak blómlega verslun auk útgerðar. Fjölskyldan flutti til Danmerkur þegar Muggur var 

um 12 ára og hann ferðaðist víða um Evrópu og Bandaríkin og var sannur heimsborgari. 

 

Dæmi 

1. Hljóðfæraleikararnir leika á fiðlu og horn .......................................................... já / nei 

2. Hljóðfæraleikararnir spila á sviði ........................................................................ já / nei 

3. Maður og kona sitja og drekka kaffi ................................................................... já / nei 

4. Konan er samkvæmisklædd ................................................................................ já / nei 

5. Hefurðu einhvern tíma farið á jazzklúbb ............................................................. já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands apríl 2016 

Þema: Fjöll og náttúra 

1. Hekla (1905-06) 

Ásgrímur Jónsson (1876 – 1958) 

Olía á striga  

 

Ásgrímur Jónsson sleit barnsskónum í nágrenni við Heklu á bænum Rútstaðahjáleigu í 

Flóa. Seinna vann hann sem kaupamaður á Eyrarbakka og kynntist íbúum 

menningarheimilisins í Húsinu þar sem tónlist var iðkuð og eftirprentanir málverka 

prýddu veggi. 

 

Dæmi 

1. Hekla er gjarnan kölluð Drottning íslenskra eldfjalla........................................... já / nei 

2. Hekla er ógnvekjandi fjall .................................................................................... já / nei 

3. Heimatúnin eru illa farin og brunnin eftir frostharðan vetur .............................. já / nei 

4. Garðreitur er ræktaður við bóndabæinn ............................................................. já /nei 

5. Hefurðu einhvern tímann gengið upp að Heklu .................................................. já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands apríl 2016 

Þema: Fjöll og náttúra 

2. Eyjafjallajökull (1903) 

Þórarinn B. Þorláksson (1867 – 1924) 

Olía á striga  

 

Þórarinn B. Þorláksson var fyrstur íslenskra listmálara til að gera náttúru landsins að 

myndefni sínu og lagði þar með hornsteininn að þeirri sterku landslagshefð sem finna 

má í íslenskri myndlist. 

 

Dæmi 

1. Hlíðar Eyjafjallajökuls eru alls þaktar snjó .......................................................... já / nei 

2. Himinninn er fyrirboði breytinga í veðri ............................................................. já / nei 

3. Mikil jarðvegseyðing hefur átt sér stað á skóglausu landinu .............................. já / nei 

4. Landslagið sýnir ekkert dýralíf ............................................................................. já / nei 

5. Fannstu fyrir ösku þegar Eyjafjallajökull gaus síðast árið 2010 ........................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands apríl 2016 

Þema: Fjöll og náttúra 

3. Bringa við Þjórsá 

Ásgrímur Jónsson (1876 – 1958) 

Olía á striga  

 

Þegar Ásgrímur kom frá námi í Kaupmannahöfn, árið 1909, ferðaðist hann um 

æskuslóðir sínar á Suðurlandi og um Skaftafellssýslur, og fangaði náttúruna sem hann 

hafði saknað þann tíma sem hann var við nám.   

 

Dæmi 

1. Þungur himinn er yfir Þjórsá ……......................................................................... já / nei 

2. Áin er lygn ........................................................................................................... já / nei 

3. Gönguslóð er eftir hlíð fjallsins í forgrunni .......................................................... já / nei 

4. Gróðursælt er við Bringu ..................................................................................... já / nei 

5. Hefurðu farið í laxveiði í Þjórsá ............................................................................ já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands apríl 2016 

Þema: Fjöll og náttúra 

4. Hrafnabjörg / Kálfstindar (1923) 

Jón Stefánsson (1881-1962) 

Olía á striga  

 

Dæmi 

1. Hrafnabjörg og Kálfstindar sjást á leið til Þingvalla ............................................. já / nei 

2. Litur Hrafnabjarga og Kálfstinda er blár .............................................................. já / nei 

3. Áin undir brúnni er lindarvatn ............................................................................ já / nei 

4. Vegurinn liðast eftir landinu ............................................................................... já / nei 

5. Hefurðu keyrt yfir einreiðar brýr ........................................................................ já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands maí 2016  

Þema: Hafið og mennirnir  

1. Höfnin (1924) 

Jón Stefánsson (1881 – 1962) 

Olía á striga  

 

Þessa mynd af Reykjavíkurhöfn málaði Jón sama árið og hann fluttist til Íslands og settist 

að í Reykjavík. Það hefur ekki verið hið iðandi líf hafnarinnar, sem hefur vakað fyrir 

honum að túlka heldur sú kyrrð, sem þar ríkir, þegar höfnin er mannlaus. 

 

Dæmi 

1. Mörg skip eru við höfnina .................................................................................. já / nei 

2. Það er sumar ....................................................................................................... já / nei 

3. Sjórinn er spegilsléttur ........................................................................................ já / nei 

4. Menn vinna á togaranum .................................................................................... já / nei 

5. Hefurðu einhvern tíma farið um borð á togara ................................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands maí 2016  

Þema: Hafið og mennirnir  

2. Morgunn á miðinu (1927) 

Finnur Jónsson (1892 - 1993) 

Olía á striga  

 

Finnur Jónsson þekkti sjómennsku af eigin raun og málaði mikinn fjölda verka er sýna 

sjómenn og hafið. Í þessari mynd tekst honum að draga fram morgunstemmningu. Hann 

leggur áherslu á óendanleika hafsins og smæð bátsins þar sem himinn og haf verða eitt. 

 

Dæmi 

1. Morgunroði lýsir upp himinn og haf .................................................................. já / nei 

2. Sjómenn eru í sjóklæðum ................................................................................... já / nei 

3. Báturinn er dekkhlaðinn fiski ............................................................................. já / nei 

4. Fiskarnir sprikla á færunum ................................................................................ já / nei 

5. Hefurðu unnið í fiski ........................................................................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands maí 2016  

Þema: Hafið og mennirnir  

3. Sjávarmynd (1927) 

Finnur Jónsson (1892 - 1993) 

Olía á striga  

 

Finnur varð fyrstur til að innleiða myndefni tengt sjómennsku í íslenska myndlist. Hann 

ólst upp við Hamarsfjörð og þekkti fiskveiðar á opnum bátum af eigin raun. 

 

Dæmi 

1. Bátur er úti á opnu hafi ....................................................................................... já / nei 

2. Sjórinn er löðrandi og mikill öldugangur ............................................................. já / nei 

3. Báturinn er stöðugur ........................................................................................... já / nei 

4. Segl eru rifin ........................................................................................................ já / nei 

5. Hefurðu verið úti í ofsaveðri ............................................................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands maí 2016  

Þema: Hafið og mennirnir  

4. Sólsetur í Reykjavík (1925) 

Ásgrímur Jónsson (1876-1958) 

Olía á striga  

 

Hin löngu sumur og nálægðin við hafið hafði mikil áhrif á Ásgrím og lagði hann sig 

snemma eftir því að túlka birtuna og áhrif hennar á umhverfi sitt í anda 

Impressjónismans sem hann hafði kynnst á ferðum sínum erlendis. 

 

Dæmi 

1. Sólin er í þann mund að setjast við sjóndeildarhringinn .................................... já / nei 

2. Litadýrð speglast í sjónum .................................................................................. já / nei 

3. Í fjarska sést mótað í fjöll ................................................................................... já / nei 

4. Seglbátur kemur inn flóann ................................................................................ já / nei 

5. Hefurðu einhvern tímann farið út til að njóta miðnætursólarinnar ................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar júní 2016  

Þema: Þá og nú   

1. Snót (1945) 

Sigurjón Ólafsson (1908 – 1982) 

Brons 

 

Hér fær steinninn að halda sér, útlínur hans og form og sést vel hvernig Sigurjón vann 

með massann eða „klumpinn“. Hoggið er í tvær hliðar verksins og aldrei mjög djúpt. Hér 

sjáum við afsteypu, fummyndin er í einkaeigu. 

 

Dæmi 

1. Höfuðlag stúlkunnar er hringlaga ....................................................................... já / nei 

2. Stúlkan hefur grófa andlitsdrætti ....................................................................... já / nei 

3. Hár hennar er fléttað .......................................................................................... já / nei 

4. Stúlkan er með lokuð augun og opinn munn ...................................................... já / nei 

5. Hefurðu séð mannshöfuð mótuð í hraun náttúrunnar ....................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar júní 2016  

Þema: Þá og nú   

2. Fjallkonan (1947) 

Sigurjón Ólafsson (1908 – 1982) 

Málað tré með koparplötum 

 

Hér er Sigurjón að nota grímu-mótíf í verki sínu og fetar þannig í spor Picasso. Menn 

leituðu til hins upprunalega og grandskoðuðu list frumbyggjaþjóða. Með þessu vildu 

menn skapa nýtt og sterkara myndmál. Upprunalega var verkið málað sterkum litum en 

stóð lengi úti og veðraðist. 

 

Dæmi 

1. Fjallkonan er á háum stöppli .............................................................................. já / nei 

2. Það sést móta í fingur hennar og tær ................................................................. já / nei 

3. Hún virðist tala háum rómi ................................................................................. já / nei 

4. Augu hennar eru skörp ....................................................................................... já / nei 

5. Hefurðu hlustað á fjallkonuna tala á 17. júní ...................................................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar júní 2016  

Þema: Þá og nú   

3. Móðir mín (1938) 

Sigurjón Ólafsson (1908 – 1982) 

Brons 

 

Sigurjón var eitt sinn spurður hvert væri aðalatriðið varðandi gerð portretta. Hann 

svaraði að það væri mikilvægt að halda manninum lifandi á meðan, kanna viðbrögð hans 

og hvernig andlitið breytist. Móðir Sigurjóns hataði Stalín og var mjög pólitísk. Sigurjón 

hrósaði Stalín, móðir hans lifnaði við, fékk rauða flekki í andlitið og þá lét Sigurjón gott 

heita. Þetta mátti ekki vera of mikið.  

 

Dæmi 

1. ‘Móðir mín’ sýnir höfuð af eldri konu með peysufatahúfu ................................ já / nei 

2. Andlitsdrættir sýna að hún er lífsreynd .............................................................. já / nei 

3. Hún er með þykkar varir ..................................................................................... já / nei 

4. Svipur hennar sýnir gleði .................................................................................... já / nei 

5. Áttu ljósmynd af móður þinni ............................................................................ já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar júní 2016  

Þema: Þá og nú   

4. Börn að leik (1938) 

Sigurjón Ólafsson (1908 – 1982) 

Gifs-tré, veggmynd 

 

Í þessu verki eru formin einföld og línurnar mjúkar. Verkið er hluti af stærri veggmynd 

sem Sigurjón vann fyrir tillögu að hönnun Húss barnanna sem reisa átti til minningar um 

H.C. Andersen í Tívolí í Kaupmannahöfn.   

 

Dæmi 

1. Myndir af börnum eru málaðar beint á tréplötuna ........................................... já / nei 

2. Börn eru í boltaleik ............................................................................................. já / nei 

3. Þau eru í ýmsum stellingum ............................................................................... já / nei 

4. Þau sýna svipbrigði ............................................................................................. já / nei 

5. Hefurðu leikið boltaleiki við börnin í fjölskyldunni þinni .................................... já / nei 

 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Myndaspurningalistar vegna heimsókna 2017 - Hittumst á Listasafninu 

 

Verk af sýningunni Samskeytingar Sigurjóns í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar febrúar 
2017  

Þema: Hugarflug, hvert förum við?   

1. Konan í húsinu (1979) 

Sigurjón Ólafsson (1908 – 1982) 

Tré 

 

Samsettar trémyndir Sigurjóns hafa á síðastliðnum árum vakið mikla athygli fræðimanna 

þar sem þær minna margt á frumlist - til að mynda frumlist Afríkuþjóða, bæði hvað 

varðar tækni og innihald. Konan í húsinu er dæmi um slíkt. Veggir hússins virðast 

umlykja konuna og það er sem hún standi í dyragættinni og bjóði okkur velkomin.  

 

Dæmi 

1. Aðal efniviðurinn er rekaviður ........................................................................... já / nei 

2. Kona virðist standa í anddyri húss ...................................................................... já / nei 

3. Andlitsdrættir hennar eru skýrir ......................................................................... já / nei 

4. Bogadregin form mynd hvelfingar ..................................................................... já / nei 

5. Hefurðu búið í timburhúsi .................................................................................. já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Samskeytingar Sigurjóns í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar febrúar 
2017  

Þema: Hugarflug, hvert förum við?   

2. Kría (1956/57) 

Sigurjón Ólafsson (1908 – 1982) 

Málmur / tré 

 

Meginuppistaða verksins er spýta sem listamaðurinn hirti upp úr fjörunni og helgaði sér, 

án þess að breyta útliti hennar og áferð.  

Sigurjón virðir upprunalega áferð efnisins um leið og hann markar það með málmvírum 

sem þræddir eru í gegnum viðinn.  

Titill og lögun verksins minna á langa og hvassydda vængi kríunnar sem steypir sér 

listilega niður í sjó eftir sílum, og ver varpland sitt ávallt með prýði - manninum gjarnan 

til ama.  

Áhugavert er að geta þess að Sigurjón gerði aðra Kríu árið 1975 sem stendur við 

Eyrarbakka og er minnisvarði um Ragnar Jónsson í Smára. 

 

Dæmi 

1. Tréfjölin er skorin út ........................................................................................... já / nei 

2. Málmteinar ganga í gegnum fjölina .................................................................... já / nei 

3. Tveir málmteinanna liggja lárétt ......................................................................... já / nei 

4. Endar málmteinanna eru oddhvassir .................................................................. já / nei 

5. Hefur kría einhvern tíma verið nær því að gogga í höfuðið á þér ....................... já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Samskeytingar Sigurjóns í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar febrúar 
2017  

Þema: Hugarflug, hvert förum við?   

3. Tískan (1973) 

Sigurjón Ólafsson (1908 – 1982) 

Tré 

 

Í rekaviðnum finnur Sigurjón snertiflöt við æsku sína, fjöruferðir og leiki. 

Viðurinn eykur á listrænt frjálsræði Sigurjóns. Björn Th. Björnsson segir í samtali: „Ég 

held að enginn vafi sé á því að rekaviðurinn gerði Sigurjón frjálsari í myndhugsun, vakti 

með honum fleiri hugmyndir en steinninn gat gert.” 

Verkið Tískan; kantaður eikardrumbur, lítillega útskorin og lagður eikarplötu, ber uppi 

tvær fjalir úr mjúkum, ljósum viði, en þessi efri hluti er typptur með ávölu „kvenlegu“ 

formi… Hið kvenlega birtist honum fyrst og fremst sem íbúðarmikið höfuðfat ofan á 

hversdagslegum strendingi hins karllega.  

 

Dæmi 

1. Tískan er samskeyting tveggja viðartegunda ..................................................... já / nei 

2. Annar viðurinn er rekaviður ............................................................................... já / nei 

3. Undirstaðan lítur út fyrir að vera traust ............................................................. já / nei 

4. Línur efra formsins sýna stirðleika ..................................................................... já / nei 

5. Reynir þú að fylgja tískunni ................................................................................ já / nei 

 

 

Spurningar til samræðna: 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 
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Verk af sýningunni Samskeytingar Sigurjóns í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar febrúar 
2017  

Þema: Hugarflug, hvert förum við?   

4. Ríkisleyndarmál (1981) 

Sigurjón Ólafsson (1908 – 1982) 

Tré / stál 

 

Margar af trémyndum Sigurjóns eru gerðar með svokallaðri „assemblage” tækni. Þessi 

tækni sem hér kallast samskeytingar er afleggjari af „collage”, klippimyndatækni en 

slíkar myndir bjóða gjaman upp á margþætta túlkun áhorfandans. 

Ríkisleyndarmál er verk sem kallar fram ólík hughrif, hvaða leyndarmál er það sem um 

ræðir? Sumir tengja verkið við einhvers konar hemaðarleyndarmál þar sem stóri 

trjádrumburinn minnir á siglandi kafbát, á meðan aðrir sjá í því fugl með útbreidda 

vængi eða öm sem gjaman er tákn andlegrar vemdar. 

 

Dæmi 

1. Samsetning ólíkra efna mynda verk í fullkomnu jafnvægi...................................já / nei 

2. Ormétinn rekaviðardrumbur hvílir á grönnum stálteinum................................. já / nei 

3. Einn stálteinanna virðist ganga í gegnum drumbinn............................................já / nei 

4. Dældin á miðjum rekaviðardrumbnum er skörðótt.............................................já / nei 

5. Áttu þér leyndarmál.............................................................................................já / nei 

 

Spurningar til samræðna: 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvemig líður þér þegar þú horfír á myndina? 
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Verk af sýningunni Fjársjóður þjóðar í Listasafni Íslands maí 2017  

Þema: Farartæki   

1. Bassabáturinn (1930) 

Gunnlaugur Scheving (1904 – 1972)  

Olía á striga  

 

Hvað sérðu? 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 

 

Gunnlaugur Scheving var meðal þeirra listamanna sem á fjórða áratugnum hvarf frá 

landslagsmálverkinu og hóf að fjalla meira um mannlíf og umhverfi fólks.  

Í verkum Gunnlaugs er maðurinn ætíð í öndvegi og hann vakti snemma athygli með 

málverkum sínum úr lífi íslenskra sjómanna, sem varð eitt helsta viðfangsefni hans. 

Þetta eru hvorki raunsæislegar lýsingar á íslensku alþýðufólki né upphafin 

hetjurómantík, heldur tákngerir hann manngerðir úr íslenskri alþýðumenningu með það 

augnamið að skapa nýja mynd af heiminum er hafi algilda merkingu og sé óháð þjóðerni 

og hnattstöðu.  
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Dæmi 

1. Þrír menn eru á opnum bát ................................................................................. já / nei 

2. Þeir róa í land ...................................................................................................... já / nei 

3. Hendur mannanna eru óvenju stórar ................................................................. já / nei 

4. Hvasst er í veðri .................................................................................................. já / nei 

5. Hefur þú róið árabáti? ........................................................................................ já / nei 
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Verk af sýningunni Fjársjóður þjóðar í Listasafni Íslands maí 2017  

Þema: Farartæki   

2. Skip í Reykjavíkurhöfn (1940) 

Jón Þorleifsson (1891 – 1961)  

Olía á striga 

 

Hvað sérðu? 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 

 

 

Jón Þorleifsson málaði gjarnan mannlíf og manngert umhverfi. Verk hans eru heilsteypt 

og látlaus í byggingu þar sem birtan leikur um allt myndsviðið. Hafnarmyndir Jóns eru 

langt frá þeirri upphöfnu sýn sem gætir í mörgum verkum frumherjanna um og upp úr 

aldamótunum 1900. Léttur málunarmátinn og bjartir litir sem teflt er saman skapa 

hreyfingu í myndfletinum. Verkið Skip í Reykjavíkurhöfn ber merki um léttari tíma og 

lífið í höfninni 1940. Umskipti í þjóðfélaginu sem koma fram í myndlistinni.  

 

 

 



138 

Dæmi 

1. Smábátar liggja við höfnina ................................................................................ já / nei 

2. Skipin eru drekkhlaðin ........................................................................................ já / nei 

3. Fólk úr landi horfir á skipin ................................................................................. já / nei 

4. Sjórinn er spegilsléttur ........................................................................................ já / nei 

5. Hefurðu ferðast til útlanda á skipi? ..................................................................... já / nei 
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Verk af sýningunni Fjársjóður þjóðar í Listasafni Íslands maí 2017  

Þema: Farartæki   

3. Útigangshestar (1929) 

Jón Stefánsson (1881 – 1962) 

Olía á striga  

 

Hvað sérðu? 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 

 

Jón Stefánsson lærði bæði í Kaupmannahöfn og París. Áhrifavaldur verka hans var Paul 

Cézanne. Glíman við myndflötin átti hug hans allan en hann leitaði eftir klassísku 

samræmi í túlkun sinni á viðfangsefninu sem að stórum hluta var íslensk náttúra. 

Þaulhugsuð myndbygging og sterk formmótun einkenna verk hans. Litasamsetningarnar 

í þessu verki minna á Parísarskólann, ljósið fellur frá vinstri og hestarnir eru allt að því 

fjólubláir. 

 

 

 



140 

Dæmi 

1. Hestar standa úti í vetrarklæðum ....................................................................... já / nei 

2. Bjart er í veðri ..................................................................................................... já / nei 

3. Þeir snúa upp í vindinn ........................................................................................ já / nei 

4. Hestarnir eru mósóttir að lit ................................................................................ já / nei 

5. Hefur þú farið á hestbak? .................................................................................... já / nei 
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Verk af sýningunni Fjársjóður þjóðar í Listasafni Íslands maí 2017  

Þema: Farartæki  

4. Bílar í ám / Cars in rivers (2009) 

Ólafur Elíasson (f. 1967)  

Ljósmyndun 

 

Hvað sérðu? 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 

 

Ólafur Elíasson er fæddur íslenskum foreldrum og alinn upp í Danmörku. Íslensk náttúra 

er þó aldrei langt undan í list hans. Í verkum sínum setur Ólafur ýmis náttúrufyrirbæri í 

nýtt samhengi og beinir um leið athygli áhorfandans að mismunandi skynjun eða 

upplifun á fyrirbærum náttúrunnar og þeim stöðugu umbreytingum sem þar eiga sér 

stað. Hann veltir gjarnan upp spurningum um samband manns og náttúru. Í verkinu Bílar 

í ám/Cars in Rivers, sem lýsir barningi mannsins við óútreiknanlega náttúru, beinir 

Ólafur sjónum að athöfnum og uppátækjum mannfólksins. 
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Dæmi 

1. Myndirnar eru af farartækjum í straumhörðum ám ........................................... já / nei 

2. Á sumum þeirra eru menn ofan á þaki bílanna ................................................... já / nei 

3. Myndirnar sýna háska ......................................................................................... já / nei 

4. Lögreglan er á staðnum til að aðstoða fólkið .................................................... já / nei 

5. Hefur þú einhvern tímann strandað í miðri á? .................................................... já / nei 
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Verk af sýningunni Fjársjóður þjóðar í Listasafni Íslands júní 2017  

Þema: Hugur, myndir og frásögn   

1. Íslandslag, 1949 – 1959  

Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885 – 1972)  

Olía á striga  

 

Hvað sérðu? 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 

 

 

Kjarval skipar sérstakan sess í íslenskri menningarsögu sem einn ástsælasti listamaður 

þjóðarinnar. Rætur hans lágu í hinu íslenska bændasamfélagi, en líf hans og listsköpun 

tengist menningarlegri viðreisn þjóðarinnar á fyrri hluta 20. aldar órjúfanlegum 

böndum. Hann er þekktastur fyrir túlkun sína á náttúrunni og sérstaklega fyrir þann 

dulúðuga myndheim sem birtist í verkum hans. Kjarval tákngerði náttúruna með því að 

blanda náttúrunni og náttúruöflunum saman við margs konar hulduverur og engla.  
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Dæmi 

1. Málverkið sýnir þekkt landslag .......................................................................... já / nei 

2. Fíflar og biðukollur vaxa í berginu ..................................................................... já / nei 

3. Mannsvera svífur yfir landslaginu ..................................................................... já / nei 

4. Vatnsmikil á liðast um gljúfrið ........................................................................... já / nei 

5. Hefur þú séð móta fyrir andlitum í hrauni? ....................................................... já / nei 
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Verk af sýningunni Fjársjóður þjóðar í Listasafni Íslands júní 2017  

Þema: Hugur, myndir og frásögn   

2. Málverk, 1995 

Kristján Davíðsson (1917 – 2013) 

Olía á striga  

 

Hvað sérðu? 

 

Hvað er fyrsta orðið sem kemur upp í hugann þegar þú horfir á myndina? 

 

Hvernig líður þér þegar þú horfir á myndina? 

 

 

Kristján Davíðsson stundaði myndlistarnám í Bandaríkjunum 1945 – 1947. List hans 

mótaðist annars vegar af bandarískum abstrakt-expressjónisma eftirstríðsáranna og hins 

vegar af formleysumálverkinu og svokölluðu „art brut– málverki Parísarskólans eftir 

stríð. Kristján innleiddi þessar hugmyndir hér á landi og átti þátt í að brjóta upp þrönga 

reglufestu strangflatarmálverksins sem var allsráðandi um miðbik sjötta áratugarins. 

Verk Kristjáns eru ekki lýsing á náttúrunni sem hlutveruleika, heldur leitast hann mun 
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frekar við að upplifa einingu manns og náttúru í þeim verknaði sem fólginn er í að skrifa 

hina ósjálfráðu pensilskrift á léreftið. Í þessum skilningi er myndlist Kristjáns tengd 

náttúrunni órjúfanlegum böndum. 

 

Dæmi 

1. Myndverkið einkennist af beinum línum og hreinum formum .......................... já / nei 

2. Fólk leikur sér í snjó ............................................................................................ já / nei 

3. Myndin minnir á jarðveg náttúrunnar á vorin .................................................... já / nei 

4. Pensilförin túlka hreyfingu .................................................................................. já / nei 

5. Hefur þú einhvern tímann málað málverk? ........................................................ já / nei 
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Viðauki 3  Svör skjólstæðinga og aðstandenda við matsspurningalistum og svör 
skjólstæðinga við myndaspurningalistum - 2015 

Sýningin Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir, nóvember 2015. Tölfræðileg úrvinnsla gagna.  

Skjólstæðingar - einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 8 Einkunn sem skjólstæðingar gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina. 

 

Aðstandendur - einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 9 Einkunn sem aðstandendur gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina.  

ATH: Aðstandandi 1 svaraði ekki spurningunni 
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Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga á sýningunni Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir

 

Mynd 10 Tengsl aðstandenda við skjólastæðinga. 

 

 

Svör skjólstæðinga á sýningunni Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir nóvember 2015 

Tafla 7 Svör skjólstæðinganna vegna sýningarinnar Hittumst á Listasafninu 5. nóvember 2015. 

Spurningar Já Nei Veit ekki Ósvarað 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

6    

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

 1* 5   

Myndurðu 
vilja koma 
aftur? 

6    

Hefurðu áhuga 
á fleiri 
viðburðum? 

6    

          * kalt 

 

  

2

1 1 1 1

Maki Móðir Barnabarn Fjölskyldutensl Starfsmaður
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Spurning 3: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Skjólstæðingur 1 „Samhverfur“ 

Skjólstæðingur 2 „Góð kynning“ 

Skjólstæðingur 3 „Ánægjuleg“ 

Skjólstæðingur 4 Nefndi útskýringar frá leiðbeinanda 

Skjólstæðingur 5 „Gaman að horfa á fallega málaðar myndir“ 

Skjólstæðingur 6 „Koma og njóta“ 

 

Svör aðstandenda á sýningunni Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir nóvember 2015 

Tafla 8 Svör aðstandenda vegna sýningarinnar Ljóðspor – Nína Tryggvadóttir. 

 Heimsækir 
þú oft söfn 
eða stundar 
listsköpun? 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

Heldurðu að 
Alzheimer 
skjólstæðing
num hafi þótt 
hún 
ánægjuleg? 

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina
? 

Hefurðu 
áhuga á að 
taka þátt í 
öðrum 
viðburðum 
með 
skjólstæðing
num? 

Hafið þið 
áhuga á að 
koma aftur á 
næstu 
heimsókn 
innan 
dagskrárinnar
? 

Aðstandandi 1 Nei Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 2 Já Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 3 Sjaldan Já Já* Nei Já Já 

Aðstandandi 4 Nei Já Já  Nei Já Já 

Aðstandandi 5 Já Já Nei Nei Já Já 

Aðstandandi 6 Já Já Já  Já Já 

* „Já mjög, nýtt umhverfi, brýtur upp hversdagsleikann“   

 

Spurning 1: Hvernig fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

Aðstandandi 1   

Aðstandandi 2  „Hjá dagþjálfunarstöð aðstandanda“ 

Aðstandandi 3  Sagði sig og skjólstæðing hafa fengið póst frá formlegum  

   umönnunaraðila 

Aðstandandi 4  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 5  „Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 6  „Í gegnum Maríuhús“ 
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Spurning 5: Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Ef svo er vinsamlegast 
útskýrið. 
Aðstandandi 1  „Já hún er skýr í minni“ 

Aðstandandi 2  „Ekkert sérstaklega“ 

Aðstandandi 3  Sagðist ekki vera beint undrandi, en glaðan að heyra  

   skjólstæðing tjá sig um listina og pæla í henni 

Aðstandandi 4  „Hann hefur alltaf haft áhuga á listum“ 

Aðstandandi 5  „Nei“ 

Aðstandandi 6  „Nei“ 

 

Spurning 6: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Aðstandandi 1  „Gott viðmót“ 

Aðstandandi 2  „Að velta fyrir sér uppbyggingu verka, birtu o.þ.h.  

Aðstandandi 3  Nefndi fræðslu frá leiðbeinanda, gleði og pælingar 

Aðstandandi 4  „Góð leiðsögn” 

Aðstandandi 5  „Fróðleikur“ 

Aðstandandi 6  „Að sjá viðbrögð skjólstæðingsins“ 
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Svör skjólstæðinga við myndapurningum vegna sýningarinnar Ljóðspor – Nína 
Tryggvadóttir í nóvember 2015  

Tafla 9 Halldór Laxness, 1942 (Nína Tryggvadóttir).   

Spurningar    Skjólstæðingar   

 1 2 3 4 5 6 
Þekkir þú manninn 
á myndinni? 

Já Já Já Já Já Já 

Er maðurinn 
sofandi? 

Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Situr hann við 
glugga? 

Já Nei Já Já Já Já 

Maðurinn klæðist 
þægilegri peysu? 

Nei Nei Já Nei Já Nei 

Finnst þér gaman 
að lesa? 

Já Já Já Nei Já Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Listamaður“ „Varðveisla“ „Hugsandi 
Laxness“ 

„Nóbelsskáldið 
okkar“ 

„Þetta 
er 

Laxness“ 

„Lestur“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

„Vel glöð“ „Mjög vel 
list“ 

„Hann 
hefur 

róandi 
áhrif“ 

„Vel, ég hef 
heyrt góðar 

sögur af 
honum, ég er 
ánægð með 
hann, hann 
gerir okkur 

stolt“ 

„Vel“ „Líður 
vel“ 

 

Tafla 10 Án titils (Nína Tryggvadóttir). 

Spurningar    Skjólstæðingar   
 1 2 3 4 5 6 

Mörg hús standa við 
götuna? 

Já Já Nei Já Já Já 

Kýr er að bíta gras upp af 
götunni  

Já Nei Nei Já Já Já 

Kona situr í brekku Já Já Já Já Já Já 

Sól skín í heiði Nei Já Nei Nei Já Já 

Er kúm sleppt lausum í 
borgum og bæjum í dag? 

Nei Nei Nei Nei Nei Já 

Fyrsta orðið sem kemur upp 
í hugann þegar þú horfir á 
myndina? 

„Kyrrð“ „Íslenskt 
þorp“ 

„Gamall 
tími“ 

„Falleg og góð 
mynd, gamall 

bær“ 

 „Grösug 
brekka“ 

Hvernig líður þér þegar þú 
horfir á myndina?  

„Mjög 
vel“ 

„Vel 
gert“ 

„Ekkert 
vel, 

engin 
blóm“ 

„Vel, 
friðsamleg“ 

„Vel“ „Mikil ró 
yfir 

brekkunni“ 
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Tafla 11 Samstilling (Nína Tryggvadóttir). 

Spurningar    Skjólstæðingar   

 1 2 3 4 5 6 
Ávaxtakarfa og 
vínflaska er á borði 

Já Já Já Já Já Já 

Stólar eru við borðið Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Sólin skín á ávextina Já  Nei Já Já Já 

Dúkurinn er rósóttur Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Hefurðu notað sítrónu í 
matreiðslu 

Já Já Já Já Já Já 

Fyrsta orðið sem kemur 
upp í hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Langar 
að 

smakka“ 

„Heitt, 
kalt, 

uppstilling“ 

„Litagleði“ „Sterkir litir, 
athyglisvert, 

hollusta“ 

„Vel“ „Ávaxtaskál“ 

Hvernig líður þér þegar 
þú horfir á myndina? 

„Vel“ „Vel“ „Bara vel 
ég er ekki 

á móti 
ávöxtum“ 

„„I am feeling 
so good” Bara 

vel, 
athyglisvert“ 

 „Mér líður 
bara vel“ 

 

Tafla 12 Standandi módel (Nína Tryggvadóttir). 

Spurningar   Skjólstæðingar    

 1 2 3 4 5 6 
Stúlka er í sólríku herbergi Já Já Nei Já Já Já 

Hún virðist grafkyrr Nei Já Já Já Já Já 

Segja svipbrigði stúlkunnar 
hvernig henni líður 

Já Já Já Nei Já Já 

Er stóllinn á myndinni 
hægindastóll 

Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Er eldhússtóllinn heima hjá 
þér líkur þessum  

Já Nei Nei Nei Nei Nei 

Fyrsta orðið sem kemur upp í 
hugann þegar þú horfir á 
myndina? 

„Hvernig 
líður 

henni“ 

 „Litir, gaman að 
sjá bjarta liti“ 

„Sorg“ „Vel“ „Kyrrstaða“ 

Hvernig líður þér þegar þú 
horfir á myndina? 

„Íhugul“ „Leikur 
með 

ljós, vel 
gert, 

kontrakt 
litir +“ 

„Ágætlega er 
litaglöð“ 

„Ég er 
hugsi“ 

 „Ágætlega“ 
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Tafla 13 Abstraction (Nína Tryggvadóttir). 

Spurningar    Skjólstæðingar   

 1 2 3 4 5 6 
Fólk er á myndinni  Já Nei Nei Nei Nei 

Myndin minnir á haust  Já Já Nei Já Já 

Er hreyfing á myndinni  Já Nei Já Já Já 

Eru bárur sjáanlegar  Nei Nei Nei Nei Nei 

Hefurðu einhvern tímann 
gengið í fjöru í hvassviðri 

      

Fyrsta orðið sem kemur upp í 
hugann þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Dýft 
rok“ 

„Er ekki 
sérstaklega 
hrifinn af 

verkinu. Vil 
þurrka út 

niðri svarta 
flötinn“ 

„Hrá mynd, 
tómleiki“ 

  

Hvernig líður þér þegar þú 
horfir á myndina? 

 „Mjög 
gott, 
list“ 

„Bærilega, 
ekki 

neikvæð“ 

„Ágætlega“ „Vel“  
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Viðauki 4 Svör skjólstæðinga og aðstandenda við matsspurningalistum og svör 
skjólstæðinga við myndaspurningalistum – 2016 

Sýningin Udstilling í Listasafni Íslands, mars 2016. Tölfræðileg úrvinnsla gagna. 

Þema: Lífið í þéttbýlinu 

 

Skjólstæðingar – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 11 Einkunn sem skjólstæðingar gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina í mars 
2016 

 

Svör skjólstæðinga vegna sýningarinnar Udstilling í Listasafni Íslands í mars 2016 

Tafla 14 Svör skjólstæðinga á sýningunni Utstilling í Listasafni Íslands mars 2016 

Spurningar Já Nei Veit ekki Ósvarað 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

5    

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

 5   

Myndurðu 
vilja koma 
aftur? 

5    

Hefurðu áhuga 
á fleiri 
viðburðum? 

5    
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Spurning 3: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Skjólstæðingur 1 „Fróðleikur“ 

Skjólstæðingur 2 „Alltaf gaman að sjá og skoða listaverk“ 

Skjólstæðingur 3 „Þetta er eitthvað fyrir mig!“ 

Skjólstæðingur 4 „Að horfa á myndirnar með leiðsögn“ 

Skjólstæðingur 5 „Að skoða myndirnar“ 

 

Enginn svör aðstandenda við matsspurningalistum bárust úr þessari heimsókn 

Svör skjólstæðinga við myndapurningum vegna sýningarinnar Udstilling í Listasafni 
Íslands í mars 2016 

 

Tafla 15 Vornótt í Reykavík, 1923 (Ásgrímur Jónsson). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Snjór er í Esju Já Nei Já Já Nei 

Sjórinn er úfinn Nei Já Já Nei Já 

Girðing er um 
gróðursælan garð 

Já Nei Nei Nei Já 

Hæg gola er í 
Reykjavík 

Já Nei Nei Já Já 

Líturðu til Esju til að 
gá til veðurs? 

Já Nei Nei Nei Já 

Hvað er fyrsta orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Vorblíða“  „Ísland. 
Kartöflur, 
snjór, vor, 
fjarvídd, 

ljósið, kalt, 
hiti“ 

  

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

„Líður vel“  „List“   
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Tafla 16 Konan með hvítan ref, 1918 (Jón Stefánsson).  

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Konan á myndinni 
er brosandi 

Já Já Já Nei Nei 

Refur í 
vetrarklæðum 
hvílir á öxl 
konunnar 

Nei Já Já  Já 

Konan gælir við 
skott refsins 

Já Já Já Já Já 

Konan stendur úti í 
náttúrunni 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Hefurðu einhvern 
tíma strokið 
refaskinn 

Já Já Já Já Já 

Hvað er fyrsta 
orðið sem kemur 
upp í hugann þegar 
þú horfir á 
myndina? 

 „Hugsandi“ „Drós“  „Döpur“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Glæsileg 
kona“ 

„1918“  „Mér 
líður 
vel“ 

 

Tafla 17 Konumynd, 1927 (Gunnlaugur Blöndal). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Ungmey situr fyrir Já Já Já Já Já 

Hún virðist í fasta 
svefni 

Já Nei Nei Nei Nei 

Allur líkami hennar 
er sýnilegur 

Já Nei Já Já Já 

Hún er þétt í 
holdum 

Nei Já Já Nei Já 

Hefurðu einhvern 
tímann setið fyrir? 

Nei Já Já Nei Já 

Hvað er fyrsta 
orðið sem kemur 
upp í hugann þegar 
þú horfir á 
myndina? 

„Hvíld 
friðsæld“ 

 „Prófessjón 
vinna“ 

„Afslöppun“  

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

„Afslappandi“  „Vel gerð“ „Ágætlega“  
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Tafla 18 Á kaffihúsi í New York (Guðmundur Muggur Thorsteinsson). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Hljófæraleikararnir 
leika á fiðlu og horn 

Já Nei Já Nei Nei 

Hljóðfæraleikararnir 
spila á sviði 

Já Já Nei Já Já 

Maður og kona sitja Já Nei Já Nei Nei 

Konan er 
samkvæmisklædd 

Já Já Nei Já Já 

Hefurðu einhvern 
tímann farið á 
jassklúbb? 

Já Já Já Já Nei 

Hvað er fyrsta orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Spila á 
hljóðfæri“ 

„Skyssa“    

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Skyssa 
kláruð“ 
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Sýningin Udstilling í Listasafni Íslands, apríl 2016. Tölfræðileg úrvinnsla gagna. 

Þema: Fjöll og náttúra 

 

Skjólstæðingar – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 12 Einkunn sem skjólstæðingar gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina í apríl 
2016 

 

Aðstandendur – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 13 Einkunn sem aðstandendur gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina í apríl 
2016.  

 

10

10

10

10

0 2 4 6 8 10 12

Skjólstæðingur 1

Skjólstæðingur 2

Skjólstæðingur 3

Skjólstæðingur 4

Skjólstæðingur 5

10

9

9

10

10

10

8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.2

Aðstandandi 1

Aðstandandi 2

Aðstandandi 3

Aðstandandi 4

Aðstandandi 5

Aðstandandi 6



159 

Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga á sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands í apríl 

2016 

 

 

Mynd 14 Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga. 

 

Svör skjólstæðinga á sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands í apríl 2016 

Tafla 19 Svör skjólstæðinganna á sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands í apríl 2016 

Spurningar Já Nei Veit ekki Ósvarað 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

5    

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

 6   

Myndurðu 
vilja koma 
aftur? 

5    

Hefurðu áhuga 
á fleiri 
viðburðum? 

5    

 

  

2

1 1

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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Spurning 3: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Skjólstæðingur 1 „Útskýringar“ 

Skjólstæðingur 2 „Að sjá öll listaverkin“ 

Skjólstæðingur 3 „Umræðan og leiðsögnin“ 

Skjólstæðingur 4 „Það sem við sáum og vel var tekið á móti okkur“ 

Skjólstæðingur 5 „Málverk“ 

 

Svör aðstandenda á sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands í apríl 2016 

Tafla 20 Svör aðstandenda vegna sýningarinnar Udstilling í Listasafni Íslands í apríl 2016 

 Heim-
sækir 
þú oft 
söfn 
eða 
stundar 
list- 

sköpun? 

Var 
heim-
sóknin 
ánægju-
leg? 

Heldurðu að 
Alzheimer 
skjólstæðingnum 
hafi þótt hún 
ánægjuleg? 

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

Hefurðu áhuga á 
að taka þátt í 
öðrum 
viðburðum með 
skjólstæðingnum? 

Hafið þið 
áhuga á að 
koma aftur á 
næstu 
heimsókn 
innan 
dagskrárinnar? 

Aðstandandi 1 Já Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 2 Stundum  Já Nei Já Já 

Aðstandandi 3 Stundum Já Já* Nei Já Já 

Aðstandandi 4  Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 5 Nei Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 6 Stundum Já Já Nei Já Já 

*„Já mjög, nýtt umhverfi, brýtur upp hversdagsleikann“ 

 

 

Spurning 1: Hvernig fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

Aðstandandi 1  „Í Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 2  „Tölvupóstur frá Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 3  „Frá Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 4  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 5  „Í Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 6  „Í Hlíðabæ“ 
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Spurning 5: Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Ef svo er vinsamlegast 
útskýrið.  

Aðstandandi 1  „Nei“ 

Aðstandandi 2  „Já lýsingarnar skemmtilegar“ 

Aðstandandi 3  „Nei“ 

Aðstandandi 4  „Nei eðlileg“ 

Aðstandandi 5  „Nei annar skjólst. er mjög duglegur að tjá sig og gerði hann það. 
   Hinir tveir voru öryggir með sig. Fannst þeim líða vel.“  * 

Aðstandandi 6  (Ósvarað) 

* þessi aðstandandi (umönnunaraðili) virtist vera með þrjá skjólstæðinga með sér á 
sýningunni.  

 

Spurning 6: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Aðstandandi 1  „Upplífgandi en fróðleg“ 

Aðstandandi 2  „Málverkin“ 

Aðstandandi 3  „Upplifunin“ 

Aðstandandi 4  „Umræðan og fræðslan“ 

Aðstandandi 5  „Það að upplifa hluti eins og það væri enginn með alzheimer, 
   framkoman og samskipti mjög fagleg“ 

Aðstandandi 6  „Góð leiðsögn“ 
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Svör skjólstæðinga við myndapurningum vegna sýningarinnar Udstilling í Listasafni 
Íslands í apríl 2016 

 

Tafla 21 Hekla 1905-06 (Ásgrímur Jónsson). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Hekla er gjarnan 
kölluð Drottning 
íslenskra eldfjalla 

Já Já Já Já Já 

Hekla er 
ógnvekjandi fjall 

Já Já Já Nei  

Heimatúnin eru illa 
farin og brunnin 
eftir frostharðan 
vetur 

Nei Nei Nei Nei  

Garðreitur er 
ræktaður við 
bóndabæinn 

Já Já Já  Já 

Hefurðu einhvern 
tímann gengið upp 
að Heklu? 

Já Já Já Nei Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

  „Fegurð“  „Vel gert“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

  „Róandi“   
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Tafla 22 Eyjafjallajökull, 1903 (Þórarinn B. Þorláksson). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Hlíðar 
Eyjafjallajökuls eru 
alls þaktar snjó 

Já Nei Nei Já Já 

Himininn er 
fyrirboði breytinga 
í veðri 

Já Já Já Já Já 

Mikill 
jarðvegseyðing 
hefur átt sér stað á 
skóglausu landinu 

Já Já Já Já Nei 

Landslagið sýnir 
ekkert dýralíf 

Nei Nei Já Nei Nei 

Fannstu fyrir ösku 
þegar 
Eyjafjallajökull 
gaus síðast árið 
2010? 

Já Já Já Já Nei 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

 „Náttúra“ „Sumar, 
grænt 
gras!“ 

 „Dýrlegt“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Fegurð! 
Fjölbreytni!“ 

„Vel, 
falleg 

mynd!“ 

„Líður vel“ „Þakka 
Guði fyri 

dásamlegt 
landslag“ 

 

Tafla 23 Bringa við Þjórsá (Ásgrímur Jónsson). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Þungur himinn er 
yfir Þjórsá 

Já Já Já  Nei Já 

Áin er lygn Nei Nei Nei   

Gönguslóð er eftir 
hlíð fjallsins í 
forgrunni 

Já Já Já Nei  

Gróðursælt er við 
Bringu 

Nei Já Nei Nei Já 

Hefurðu farið í 
laxveiði í Þjórsá? 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Okkar 
fallega 

landslag“ 

„Fallegt verk 
og litirnir 
fallegir“ 

„Mikið af 
litum“ 

 „Fjöl 
landslag. 

Mikil 
fjölbreitni“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Mjög vel“  „Mér líður vel 
því að allt í 

náttúru 
náttúrunnar er 
gjöf frá Guði“ 

„Málun 
gjörð 

þekking 
veður! 

Drungi“ 
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Tafla 24 Hrafnabjörg / Kálfstindar, 1923 (Jón Stefánsson). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Hrafnabjörg og 
Kálfstindar sjást á 
leið til Þingvalla 

Já Já  Já Já 

Litur Hrafnabjarga 
og Kálfstinda er 
blár 

Já Já Já Já  

Áin undir brúnni er 
lindarvatn 

Já Já Já Já  

Vegurinn liðast 
eftir landinu 

Já Já Já Já  

Hefurðu keyrt yfir 
einreiðar brýr? 

Já Já Já Já Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Algjör 
dýrð“ 

„Flott 
mynd“ 

„Get ekki 
fundið út 

hvaðan Jón 
málar þessa 

mynd“ 

  

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Flott 
landslag. 
Líður vel“ 

„Skemmtileg“   
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Sýningin Udstilling í Listasafni Íslands, maí 2016. Tölfræðileg úrvinnsla gagna. 

Þema: Hafið og mennirnir 

 

Skjólstæðingar – einkunn eftir sýningu og ánægja með heimsóknina í maí 2016 

 

 

Mynd 15 Einkunn sem skjólstæðingar gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina. 

Skjólstæðingur 8 gaf einkunnina 9,99 og bætti við (vantaði kaffi og með því) 

 

Aðstandendur – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 16 Einkunn sem aðstandendur gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina. 
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Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga á sýningunni Udstilling í Listasafni Íslands í maí 
2016 

 

 

Mynd 17 Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga.  

 

 

Svör skjólstæðinga á sýninginunni Udstilling í Listasafni Íslands maí 2016 

Tafla 25 Svör skjólstæðinga vegna sýningarinnar Udstilling í Listasafni Íslands 2016. 

Spurningar Já Nei Veit ekki Ósvarað 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

8    

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

 8   

Myndurðu 
vilja koma 
aftur? 

8    

Hefurðu áhuga 
á fleiri 
viðburðum? 

7 1   

 

 

 

 

2

1 1

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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Spurning 3: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Skjólstæðingur 1 „Skoða myndir“ 

Skjólstæðingur 2 „Góð kynning“ 

Skjólstæðingur 3 

Skjólstæðingur 4 „Ánægjuleg“ 

Skjólstæðingur 5 Útskýringar frá leiðsögumanni 

Skjólstæðingur 6 „Gaman að horfa á fallega málaðar myndir“ 

Skjólstæðingur 7 

Skjólstæðingur 8 „Koma og njóta“ 

 

Svör aðstandenda vegna sýningarinnar Udstilling í Listasafni Íslands í maí 2016 

Tafla 26 Svör aðstandenda vegna sýningarinnar Udstilling í Listasafni Íslands.  

 Heimsækir 
þú oft 
söfn eða 
stundar 
listsköpun
? 

Var 
heimsókni
n 
ánægjuleg
? 

Heldurðu að 
Alzheimer 
skjólstæðingnu
m hafi þótt hún 
ánægjuleg? 

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina
? 

Hefurðu áhuga á 
að taka þátt í 
öðrum 
viðburðum með 
skjólstæðingnum
? 

Hafið þið 
áhuga á að 
koma aftur á 
næstu 
heimsókn 
innan 
dagskrárinnar
? 

Aðstandandi 1 Nei Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 2 Já „Mjög 
ánægjuleg

“ 

„Skjólstæðingar 
mínir eru afar 

ánægðir“ 

Nei Já Já 

Aðstandandi 3 Annað 
slagið/já 

„Mjög“ „Já mjög“ „Alls ekki“ „Gjarnan en bý 
erlendis“ 

„Já, ef ég er 
hér á Íslandi“ 

Aðstandandi 4 Hvorki já 
né nei 

Já „Ekki spurning“ Nei Já Já 

Aðstandandi 5 Já skoðum 
alltaf 

söfnin hér 
og 

erlendis 

„Já, fyrsta 
flokks“ 

 Nei Já  

Aðstandandi 6  „Mjög 
svo“ 

„Já sannarlega“ Nei Já endilega Já 

Aðstandandi 7 Já Já Já Nei Endilega Já 

Aðstandandi 8 Stundum Já Já Nei  „Endilega“ 

Aðstandandi 9 Of 
skjaldan 

„Mjög“ „Mjög“ Nei   
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Spurning 1: Hvernig fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

Aðstandandi 1  „Í Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 2  Hjá einstaklingi sem viðkomandi umgengst 

Aðstandandi 3  Fór með öðrum umönnunaraðila, báðir aðilar tengdir  

    skjólstæðingi fjölskylduböndum 

Aðstandandi 4  „Frá Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 5  „Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 6  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 7  „Starfa í dagþjálfun“ 

Aðstandandi 8  „Hringt frá Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 9  „Frá Maríuhúsi“ 

 

Spurning 5: Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Ef svo er vinsamlegast 
útskýrið.  

Aðstandandi 1  „Hann hafði gaman af þessu“ 

Aðstandandi 2  „Kom mér á óvart hversu mikið þau eru með og áhugasöm“ 

Aðstandandi 3  „Alls ekki“ 

Aðstandandi 4  „Hann hefur alltaf haft áhuga á listum“ 

Aðstandandi 5  „Nei“ 

Aðstandandi 6  „Nei“ 

Aðstandandi 7  „Gaman að sjá hvað þau voru áhugasöm“ 

Aðstandandi 8  „Ég er ekki undrandi“ 

Aðstandandi 9  „Nei, hamingjusamur og glaður“ 

 

Spurning 6: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Aðstandandi 1  Góður útskýrandi leiðsögumaðurinn 

Aðstandandi 2  „Gleði skjólstæðinga“ 

Aðstandandi 3  „Fróðleg leiðsögukona“ 

Aðstandandi 4  „Elskulegheit, öllum tekið sem jafningjum, fræðandi“ 
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Aðstandandi 5  „Fróðleikur og móttakan“ 

Aðstandandi 6  „Umræður undir leiðsögn“ 

Aðstandandi 7  „Gaman að sjá hvað þau eru áhugasöm“ 

Aðstandandi 8  „Mjög gott að fá leiðsögn og ánægjulegt að sjá svona fallegar 

    myndir“ 

Aðstandandi 9  „Að eiga gæðastund og fá fræðslu um list“ 

 
 
Svör skjólstæðinga við myndaspurningum vegna sýningarinnar Udstilling í Listasafni 
Íslands maí 2016 
 

Tafla 27 Höfnin (Jón Stefánsson).  

Spurningar    Skjólstæð-
ingar 

     

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mörg skip við 
höfnina 

Já Já Nei Nei   Já Nei 

Það er sumar Nei Já Nei Já   Nei Nei 

Sjórinn er 
spegilsléttur 

Já Já Já Já Nei Já Já Já 

Menn vinna á 
togaranum 

Nei Já Nei Já   Nei Nei 

Hefurðu 
einhvern 
tímann farið 
um borð í 
togara? 

Já Já Já Já Nei Já Já Já 

Hvað er fyrst 
orðið sem 
kemur upp í 
hugann þegar 
þú horfir á 
myndina? 

„Stilltur er 
ég var á 

togara við 
Grænland“ 

„Mjög 
gömul 
mind“ 

„Ekki 
sjór/skýin 

þétt“ 

„Bólstrarar“     

Hvernig líður 
þér þegar þú 
horfir á 
myndina? 

 „Vel“  „Málaraleikur“     
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Tafla 28 Morgunn á miðinu (Finnur Jónsson).  

Spurningar    Skjólstæð
-ingar 

     

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Morgunroði 
lýsir upp himinn 
og haf 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Sjómenn eru í 
sjóklæðum 

Já Já Já  Já  Já Já 

Báturinn er 
drekkhlaðinn 
fiski 

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Fiskarnir sprikla 
á færunum 

Já Já Já Nei Nei Já Já Já 

Hefurðu unnið í 
fiski? 

Já Já Já Nei Nei Já Já Já 

Hvað er fyrst 
orðið sem 
kemur upp í 
hugann þegar 
þú horfir á 
myndina? 

 „Guðbirði
ngur“ 

„Draga inn 
fiskinn“ 

„Kyrrðin. 
Ládauður 

sjór“ 

   „Falleg 
mynd“ 

Hvernig líður 
þér þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Líður 
vel“ 

„Vel“ „Hugsa til 
heimahag-

anna 
Flateyri“ 

„Kyrrðin, 
ládauður 
sjór. Sæt 

mynd. 
Sjóhattur, 
vettlingar“ 

 „nr. 2“ „Björt 
og 

falleg. 
Ró og 
friður“ 
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Tafla 29 Sjávarmynd (Finnur Jónsson).  

Spurningar    Skjólstæðingar      
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bátur er úti á 
opnu hafi 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Sjórinn er 
löðrandi og 
mikill 
öldugangur 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Báturinn er 
stöðugur 

Nei Já Já Já Nei Nei Nei Nei 

Segl eru rifin Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Hefurðu verið 
úti í ofsaveðri? 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Hvað er fyrst 
orðið sem 
kemur upp í 
hugann þegar 
þú horfir á 
myndina? 

   „Fexir úr á öldu“    „Að 
báturinn 

er að 
sökkva“ 

Hvernig líður 
þér þegar þú 
horfir á 
myndina? 

  „Verð 
sjóveik“ 

„Stjórn þekking 
málarans. 
Sjóhattur, 

olíustakkur, 
dímbungu“ 

  „Ég myndi 
ekki vilja 

vera 
þarna“ 
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Tafla 30 Sólsetur í Reykjavík (Ásgrímur Jónsson). 

Spurningar    Skjólstæð
-ingar 

     

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Sólinn er í þann 
mund að setjast við 
sóldeildarhringinn 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Litadýrð speglast í 
sjónum 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Í fjarska sést móta í 
fjöllin 

Já Já Nei Já Já Já Já Já 

Seglbátur kemur inn 
flóann 

Já Já Já  Já Já Já Já 

Hefur þú einhvern 
tímann farið að njóta 
miðnætur- 
sólarinnar? 

Já Já Já Já Já Já Já Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Líður 
nokkuð 

vel“ 

„Sólarl
ög“ 

 „Sólsetur, 
pensill, 

kunátta, 
málverk, 

vel lifandi“ 

   „Fallegt“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Vel“ „Fallegt 
sólarlag“ 

„Skoða 
nálægt, 
pensill 
léttur, 
gróft“ 

 „Vel“   
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Sýningin Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar, júní 2016. Tölfræðileg úrvinnsla 
gagna. 

Þema: Þá og nú  

 

Skjólstæðingar – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 18 Einkunn sem skjólstæðingar gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina. 

ATH: Skjólstæðingar 2 og 5 svöruðu ekki spurningunni 

 

Aðstandendur – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 19 Einkunn sem aðstandendur gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina.  

ATH: Aðstandandi 4 svaraði ekki spurningunni beint en skrifaði „Hin bestu meðmæli.“ 
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Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga á sýningunni Gyðjur í Listasafni Sigurjóns 

Ólafssonar í júní 2016 

 

Mynd 20 Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga.  

 

Svör skjólstæðinga á sýningunni Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar í júní 2016 

Tafla 31 Svör skjólstæðinga vegna sýningarinnar Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar í júní 
2016 

Spurningar Já Nei Veit ekki Ósvarað 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

5    

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

 5   

Myndurðu 
vilja koma 
aftur? 

5    

Hefurðu áhuga 
á fleiri 
viðburðum? 

5*    

          * „Til í allt, skoða ýmislegt gamalt áhugavert“ svaraði einn skjólstæðingur 
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Spurning 3: Hvað var það besta við sýninguna? 

Skjólstæðingur 1 „Allt gott“ 

Skjólstæðingur 2 „Vel tekið á móti okkur“ 

Skjólstæðingur 3 „Sjá verk Sigurjóns“ 

Skjólstæðingur 4 „Umræðan um verkin“ 

Skjólstæðingur 5 „Ánægja“ 

 

Svör aðstandenda á sýningunni Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar í júní 2016 

Tafla 32 Svör aðstandenda vegna sýningarinnar Gyðjur í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar. 

 Heimsækir 
þú oft söfn 
eða stundar 
listsköpun? 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

Heldurðu að 
Alzheimer 
skjólstæðing
num hafi þótt 
hún 
ánægjuleg? 

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina
? 

Hefurðu 
áhuga á að 
taka þátt í 
öðrum 
viðburðum 
með 
skjólstæðing
num? 

Hafið þið 
áhuga á að 
koma aftur á 
næstu 
heimsókn 
innan 
dagskrárinnar
? 

Aðstandandi 1 Já Já Já  Já Já 

Aðstandandi 2 Ekki mjög oft Já Já mjög Nei Já Já 

Aðstandandi 3 Já  Mjög  „Já, svo 
sannarlega“ 

Já 

Aðstandandi 4 Já Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 5 Já, nokkuð Já Já Nei Já Já 

ATH: Spurningar 8 og 9 eru orðaðar á annan hátt í þessum matsspurningalista en fyrri 
spurningalistum. 

 

Spurning 1: Hvar fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

Aðstandandi 1  „Hlíðabær“  

Aðstandandi 2  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 3  „Símtal frá Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 4  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 5  „Í vinnunni“ 
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Spurning 5: Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Ef svo er vinsamlegast 
útskýrið  

Aðstandandi 1  „Hann er hættur að sjá yfir höfuð“ 

Aðstandandi 2  „Nei“ 

Aðstandandi 3  „Ekki vitund“ 

Aðstandandi 4  „Jákvæðari en ég bjóst við“ 

Aðstandandi 5  „Nei“ 

 

Spurning 6: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Aðstandandi 1  „Leiðsögnin“  

Aðstandandi 2  „Bara allt“  

Aðstandandi 3  „Það að sjá verk Sigurjóns og kryfja þau og hugleiða“ 

Aðstandandi 4  „Margt m.a. leiðsögn“ 

Aðstandandi 5  „Fróðleikur og umræða“ 

 

Svör skjólstæðinga við myndaspurningum vegna sýningarinnar Gyðjur í Listasafni 
Sigurjóns Ólafssonar í júní 2016 

Tafla 33 Snót (Sigurjón Ólafsson).  

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Höfuðlag 
stúlkunnar er 
hringlaga 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Stúlkan hefur grófa 
andlitsdrætti 

Nei Já Nei Já Nei 

Hár hennar er 
fléttað 

Já  Já Já Já 

Stúlkan er með 
lokuð augun og 
opinn munn 

Nei  Nei Nei Nei 

Hefurðu séð 
mannshöfuð 
mótuð í hraun 
náttúrunnar? 

Já Já Nei Já Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Kinnhestur“  „Stór og 
falleg 

hendin á 
manninum“ 

„Fallegt verk“ „Nefið of 
breitt“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

„Finnst þetta 
sársauki í 

svip“ 

 „Líður vel – 
allir – glaðir 
– bjart yfir 

henni“ 

„Ánægja“ „Enga 
sérstaka 

tilfinningu“ 
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Tafla 34 Fjallkonan (Sigurjón Ólafsson). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Fjallkonan er á 
háum stöppli 

Já Já Já Já Já 

Það sést móta í 
fingur hennar og 
tær 

Já Já Já Já Já 

Hún virðist tala 
háum rómi 

Nei Já Já Já Já 

Augun hennar eru 
skörp 

Já Já Já Já Já 

Hefurðu hlustað á 
fjallkonuna tala á 
17. júní? 

Já Já  Já Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Sérstakt 
stytta“ 

„Undrandi kona 
og jafnvel hrædd“ 

 „Falleg og gróf“ „Hún er 
undrandi“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Skelfingarsvipur“  „Finnst hún 
skuggaleg 
(hrikaleg)“ 

„Undrandi 
og reið“ 

 

 

Tafla 35 Móðir mín (Sigurjón Ólafsson).  

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
´Móðir mín´sýnir 
höfuð af eldri konu 
í peysufatahúfu 

Já Já Já Já Já 

Andlitsdrættir sýna 
að hún er lífsreynd 

Já Já Já Já Já 

Hún er með þykkar 
varir 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Svipur hennar sýnir 
gleði 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Áttu ljósmynd af 
móður þinni? 

Já Já Já Já Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

 „Einurð í 
svip 

hennar“ 

„Ákveðin 
kona“ 

 „Ákveðin, 
alvarleg“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Engin blíða 
eða ástúð“ 

„Skemmtilegt 
og fallegt 

verk“ 

 „Alvarleg 
– vandar 

sig“ 
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Tafla 36 Börn að leik (Sigurjón Ólafsson). 

Spurningar    Skjólstæðingar  

 1 2 3 4 5 
Myndir af börnum 
eru málaðar beint 
á tréplötu 

Nei Nei Nei Nei  

Börn eru í boltaleik Já Já Já Nei  

Þau eru í ýmsum 
stellingum 

Já Já Já Já  

Þau sýna svipbrigði  Nei Nei Nei  

Hefurðu leikið 
boltaleiki við 
börnin í 
fjölskyldunni? 

Já Já Já Já  

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

 „Hreyfing“ „Gleði“ „Börn í leik, 
gleði“ 

 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

 „Gaman að 
vera með í 
safninu“ 

„Líður vel 
– allir 

glaðir – 
bjart yfir 
henni“ 

„Fegurð og líf. 
Vildum vera 

með í leiknum“ 
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Viðauki 5 Svör skjólstæðinga og aðstandenda við matsspurningalistum og svör 
skjólstæðinga við myndaspurningalistum - 2017 

Sýningin Samskeytingar Sigurjóns í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar, febrúar 2017. 
Tölfræðileg úrvinnsla gagna. 

Þema: Hugarflug, hvert förum við? 

Skjólstæðingar – einkunn eftir sýningar og ánægja með heimsóknina í febrúar 2017 

 

Mynd 21 Einkunn sem skjólstæðingar gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina 

ATH: Skjólstæðingar 16, 17, 20 og 21 gáfu ekki einkunn. Skjólstæðingur 21 svaraði ekki 
spurningunni, skjólstæðingur 16 skrifaði „mitt á milli“, skjólstæðingur 17 skrifaði „mjög 
góða“ og skjólstæðingur 20 skrifaði „að koma hér veitti mér mikla ánægju. Þúsund 
þakkir.“ 
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Aðstandendur – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina í febrúar 2017 

 

Mynd 22 Einkunn sem aðstandendur gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina 

ATH: Aðstandandi 14 svaraði „misgóðar en gaman“ og aðstandandi 17 svaraði „gott.“ 

 

Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga á sýningunni Samskeytingar Sigurjóns 
Ólafssonar í febrúar 2017 

 

Mynd 23 Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga 

Svör skjólstæðinga á sýningunni Samskeytingar Sigurjóns Ólafssonar í febrúar 2017 
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Tafla 37 Svör skjólstæðinga vegna sýningarinnar Samskeytingar Sigurjóns Ólafssonar febrúar 
2017 

Spurningar Já Nei Veit ekki Ósvarað 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

21    

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

2* 19   

Myndurðu vilja 
koma aftur? 

20  1  

Hefurðu áhuga 
á fleiri 
viðburðum? 

18 1 1** 1 

* „Biluð lyfta!“, „Heyrnarleysi maka. Míkrafónn?“, ** „Gaman að sjá forna muni og listaverk.“ 

 

Spurning 3: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Skjólstæðingur 1 „Skoða myndirnar með leiðbeinanda“ 

Skjólstæðingur 2 „Áhugaverð listaverkasýning“ 

Skjólstæðingur 3 „Skoða myndirnar og hlusta á“ 

Skjólstæðingur 4 „Góð leiðsögn og góðar móttökur“ 

Skjólstæðingur 5 „Rifjað upp“ 

Skjólstæðingur 6 „Að skoða“ 

Skjólstæðingur 7 „Allt áhugavert“ 

Skjólstæðingur 8 „Gaman að koma“ 

Skjólstæðingur 9 „Rólegheit“ 

Skjólstæðingur 10 „Allt gott“ 

Skjólstæðingur 11 „Skoða listaverkin“ 

Skjólstæðingur 12 „Allt saman“ 

Skjólstæðingur 13 „Nálægð listaverkanna“ 

Skjólstæðingur 14 „Rifja upp gamlar stundir m.a. fjöruna blómin“ 

Skjólstæðingur 15 „Ný hugsköpun“ 

Skjólstæðingur 16 „Lyftir deginum upp“ 

Skjólstæðingur 17 „Allt ágætt“ 
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Skjólstæðingur 18 „Áhugasamir hlutir/erfitt að hvað átt er við“ 

Skjólstæðingur 19 „Unaðsleg birta“ 

Skjólstæðingur 20 „Brýtur upp dagsformið á góðan hátt“ 

Skjólstæðingur 21 „Listaverkin“ 

 

Svör aðstandenda á sýningunni Samskeytingar Sigurjóns Ólafssonar febrúar 2017 

Tafla 38 Svör aðstandenda vegna sýningarinnar Samskeytingar Sigurjóns Ólafssonar febrúar 
2017 

 Heim-
sækir þú 
oft söfn 
eða 
stundar 
list-
sköpun? 

Var 
heim-
sóknin 
ánægju-
leg? 

Heldurðu að 
Alzheimer 
skjólstæð-
ingnum hafi 
þótt hún 
ánægjuleg? 

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

Hefurðu áhuga á 
að taka þátt í 
öðrum viðburðum 
með 
skjólstæðingnum? 

Hafið þið 
áhuga á að 
koma aftur á 
næstu 
heimsókn 
innan 
dagskrárinnar? 

Aðstandandi 1 Of 
sjaldan 

Já Mjög Nei „Endilega“ Já 

Aðstandandi 2 Já oft Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 3 Nei Já Já „Biluð lyfta!“ Já Já 

Aðstandandi 4 Stundum Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 5 Já 
nokkuð 

Já Já mjög Nei Já Já 

Aðstandandi 6 Já Já 
reglulega 

Já Nei Já Já 

Aðstandandi 7 Nokkuð 
oft 

Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 8 Nei Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 9 Stundum Já Já „Heyrnarleysi 
maka. 

Míkrafónn?“ 

Já Já 

Aðstandandi 10 Stundum Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 11 Stundum Já „Já hún er 
alltaf ánægð“ 

Nei Já Já 

Aðstandandi 12 Of 
sjaldan 

Já „Með 
eindæmum“ 

„Alls ekki“ „Endilega“ „Endilega“ 

Aðstandandi 13 Nei Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 14 Söfn nei. 
Listsköpu

n já 

Já „Já, spjallar 
heilmikið um 
heimsóknina“ 

Nei Já Já 

Aðstandandi 15 Stundum Já „Já 
sannarlega“ 

Nei Já Já 

Aðstandandi 16 Nei Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 17 Já Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 18 Nei Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 19 Já 
nokkuð 

Já mjög Já Nei Já Já 

Aðstandandi 20 Stundum Já Já Nei Já Já 



183 

Spurning 1: Hvernig fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

Aðstandandi 1  „ Hjá Maríuhúsi“   

Aðstandandi 2  „Frá Maríu“    

Aðstandandi 3  „Frá Maríuhúsi“   

Aðstandandi 4  „G/Híðabæ“    

Aðstandandi 5  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 6  „Hjá Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 7  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 8  „Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 9  „Frá Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 10 „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 11 „Hjá Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 12 „Hjá Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 13 „Frá Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 14 „Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 15 „Dagþjálfun“ 

Aðstandandi 16 „Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 17 „v/Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 18 „Gegnum Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 19 „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 20 „Í Hlíðabæ“ 

 

Spurning 5: Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Ef svo er vinsamlegast 
útskýrið 

Aðstandandi 1  „Það má eiginlega segja það því ég tek eftir athyglisverðum 

   viðbrögðum hjá henni“ 

Aðstandandi 2  „Nei“ 

Aðstandandi 3  „Nei“ 

Aðstandandi 4   
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Aðstandandi 5   

Aðstandandi 6  „Nei“ 

Aðstandandi 7  „Sýnir meiri áhuga en ég bjóst við í fyrstu“ 

Aðstandandi 8  „Nei“ 

Aðstandandi 9  „Nei, myndmenntakennari“ 

Aðstandandi 10 „Nei“ 

Aðstandandi 11  

Aðstandandi 12 „Nei“ 

Aðstandandi 13 „Nei“ 

Aðstandandi 14 „Já þetta rifjar upp tímann í fjörunni frá því hún var krakki“ 

Aðstandandi 15 „Nei“ 

Aðstandandi 16 „Nei“ 

Aðstandandi 17 

Aðstandandi 18 „Mjög gaman, athyglisvert“ 

Aðstandandi 19 

Aðstandandi 20 „Nei“ 

 

Spurning 6: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Aðstandandi 1  „Listasagan“ 

Aðstandandi 2    

Aðstandandi 3  „Horfa á málverk undir leiðsögn“ 

Aðstandandi 4  „Listaverkin og frásögnin” 

Aðstandandi 5  „Að fá að sjá þessar myndir“ 

Aðstandandi 6  „Skapar umræður“ 

Aðstandandi 7  „Góð leiðsögn“ 

Aðstandandi 8  „Gaman að koma“ 

Aðstandandi 9  „Léttir lund er fræðandi “ 

Aðstandandi 10 „Allt gott“ 
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Aðstandandi 11 „Að vera saman og fá útskýringar á listaverkunum“ 

Aðstandandi 12 „Allt“ 

Aðstandandi 13 „Að kynnast listaheiminum“ 

Aðstandandi 14 „Fróðleg“ 

Aðstandandi 15 „Upplifun“ 

Aðstandandi 16 „Lyftir upp deginum“ 

Aðstandandi 17 

Aðstandandi 18 „Góður andi“ 

Aðstandandi 19 „Góð og ánægjuleg tilbreyting, gaman að lesa í verkin saman“ 

Aðstandandi 20 „Listaverkin“ 
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Svör skjólstæðinga við myndaspurningum vegna sýningarinnar Samskeytingar 
Sigurjóns í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar í febrúar 2017 

 

Tafla 39 Konan í húsinu, 1979 (Sigurjón Ólafsson). 

Spurningar  Skjólstæðingar   

 1 2 3 4 
Aðal efniviðurinn er 
rekaviður 

Nei Nei Já Nei 

Konan virðist standa 
í anddyri húss 

Já Nei  Já 

Andlitsdrættir 
hennar eru skýrir 

Já Nei Já Nei 

Bogadregin form 
mynda hvelfingar 

Já Já Já  

Hefurðu búið í 
timburhúsi? 

Já Já Já Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Meistaraverk“ „Útsýn“ „Furða“ „Fatta þetta ekki“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

„Kona! Mjög 
gott tákn“ 

„Vel“ „Ekki viss, 
þetta gæti 

verið 
„Fuglinn 
Fönix?“ 

„Líður vel, en næ 
ekki utan um 

hvað er á seyði“ 

 

Tafla 40 Kría, 1956/57 (Sigurjón Ólafsson). 

Spurningar  Skjólstæðingar   

 1 2 3 4 
Tréfjölin er skorin út Já Nei Nei Já 

Málmteinar ganga í 
gegnum fjölina 

Já Já Já Já 

Tveir málmteinanna 
liggja lárétt 

Já Nei Já Nei 

Endar 
málmteinanna eru 
oddhvassir 

Nei Nei Nei Nei 

Hefur Kría einhvern 
tíma verið nær því 
að gogga í höfuðið á 
þér? 

Já Já Já Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

 „Fiskur“ „Ólíkt kríu, 
líkara 

nálarpúða“ 

„Lúin kría“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

„Þetta vakti 
mig. Vel. 
Lifandi. 

Fjölvirkt. 
Fíngert“ 

„Vel“ „Furðuleitur!“ „Þægilegt 
áhorfs“ 
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Tafla 41 Tískan, 1973 (Sigurjón Ólafsson). 

Spurningar  Skjólstæðingar   
 1 2 3 4 

Tískan er 
samskeyting tveggja 
viðartegunda 

Já Já Já Nei 

Annar viðurinn er 
rekaviður 

 Já Já Já 

Undirstaðan lítur út 
fyrir að vera traust 

Já Já Nei Já 

Linur efra formsins 
sýnir stirðleika 

 Nei Nei Já 

Reynir þú að fylgja 
tískunni? 

Já Nei Já Nei 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Allt má vekja 
prófa“ 

„Léttleiki“ „Furða!“ „Taka flugið“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

„Byrjað og 
klárað“ 

„Róandi, róandi“ „Neðri hl. 
er 

rekaviður“ 

„Ágætlega, en 
höfðar ekkert til 
mín sérstaklega“ 

 

Tafla 42 Ríkisleyndarmál, 1981 (Sigurjón Ólafsson).  

Spurningar  Skjólstæðingar    

 1 2 3 4 
Samsetning ólíkra 
efna mynda verk í 
fullkomnu jafnvægi 

Já Já Já Já 

Ormétinn 
rekaviðardrumbur 
hvílir á grönnum 
stálteinum 

 Já Já Já 

Einn stálteinanna 
virðast ganga í 
gegnum drumbinn 

 Já Já Já 

Dældin á miðjum 
rekaviðadrumbnum 
er skörðótt 

 Já Já Já 

Áttu þér 
leyndarmál? 

Nei Nei Nei Já 

Hvað er fyrst orðið 
sem kemur upp í 
hugann þegar þú 
horfir á myndina? 

„Vaknað og 
ég hrifinn. 

Nýtt. 
Vöknun“ 

„Flugvél“ „Grafzeppelín“ „Kafbátur“ 

Hvernig líður þér 
þegar þú horfir á 
myndina? 

„Frelsi. 
Nýtt“ 

„Vel“ „Eins og ég sé í 
„útoplu.“ Ríkisleyn“ 

„Líður vel“ 
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Sýningin Fjársjóður þjóðar, maí 2017. Tölfræðileg úrvinnsla gagna.  

Þema: Farartæki  

 

Skjólstæðingar – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 24 Einkunn sem skjólstæðingar gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina. 

ATH: Skjólstæðingur 3 svaraði ekki spurningunni 
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Aðstandendur – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina 

 

Mynd 25 Einkunn sem aðstandendur gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina.  

ATH: Aðstandendur 3 og 6 svöruðu ekki spurningunni. 

 

Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga á sýningunni Fjársjóður þjóðar í maí 2017 

 

Mynd 26 Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga.  
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Svör skjólstæðinga á sýningunni Fjársjóður þjóðar í maí 2017 

Tafla 43 Svör skjólstæðinga vegna sýningarinnar Fjársjóður þjóðar í maí 2017 

Spurningar Já Nei Veit ekki Ósvarað 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

10*    

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

 10**   

Myndurðu 
vilja koma 
aftur? 

10***    

Hefurðu áhuga 
á fleiri 
viðburðum? 

9****   1 

* Einn svaraði „Já það get ég með sanni“, annar svaraði „Mjög ánægjuleg“,** einn svaraði „Ekki get 
ég sagt það“, annar svaraði „Alls ekki“, *** einn svaraði „Já svo sannarlega“, annar svaraði „Alltaf“, þriðji 
svaraði „ Já svo sannarlega“, **** einn svaraði ekki spurningunni, annar svaraði „Já alveg örugglega“, 
þriðji svaraði „Já á ýmis önnur söfn.“ 

  

Spurning 3: Hvað var það besta við sýninguna? 

Skjólstæðingur 1   

Skjólstæðingur 2 „Get ekki svarað“ 

Skjólstæðingur 3 „List“ 

Skjólstæðingur 4 „Alúðleg frásögn starfsmanns“ 

Skjólstæðingur 5 „Sjá og fræðast um málverkin“ 

Skjólstæðingur 6 „Fróðlegar upplýsingar um verkin“ 

Skjólstæðingur 7 „Frábært að sjá þetta“ 

Skjólstæðingur 8 „Sjá listaverkin, ekki bara myndir“ 

Skjólstæðingur 9 „Flottar myndir“ 

Skjólstæðingur 10 „Útskýringar á verkum“ 
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Svör aðstandenda á sýningunni Fjársjóður þjóðar í maí 2017 

 

Tafla 44 Svör aðstandenda vegna sýningarinnar Fjársjóður þjóðar í maí 2017 

 Heimsækir 
þú oft söfn 
eða stundar 
listsköpun? 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

Heldurðu að 
Alzheimer 
skjólstæð-
ingnum hafi 
þótt hún 
ánægjuleg? 

Var eitthvað 
slæmt við 
heim-
sóknina? 

Finnurðu mun á 
ættingja 
þínum/skjólstæðingi 
daginn eftir 
heimsóknina á 
safnið? Talar hann 
um hana? 

Hefur 
hún 
jákvæð 
áhrif á 
hann 
andlega? 

Aðstandandi 1 Nei Já Já Nei  Já 

Aðstandandi 2 Stundum Já Já Nei Nei Já 

Aðstandandi 3  Já Já  Já Já 

Aðstandandi 4 Stundum Já Já  Nei „Jákvætt, já“ Já 

Aðstandandi 5 Já Já Já Nei „Gleði, lítið“ Já 

Aðstandandi 6     Já Já 

Aðstandandi 7 Ekki lengur Já Já  Nei „Já ánægð, já“ Já 

Aðstandandi 8 Já og já Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 9 Nei Já Já Nei   

ATH: Breyting var gerð á spurningu nr. 8 þannig að hún er orðuð á annan hátt í tveimur seinustu 
dálkunum 

 

Spurning 1: Hvernig fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

Aðstandandi 1  „Í Hlíðabæ“  

Aðstandandi 2  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 3  „Í Hlíðabæ“  

Aðstandandi 4  „Frá Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 5  „Frá Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 6   

Aðstandandi 7  „Frá Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 8  „Tölvupósti“ 

Aðstandandi 9   
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Spurninga 5: Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Ef svo er vinsamlegast 
útskýrið. 

Aðstandandi 1  „Nei“   

Aðstandandi 2  „Nei“  

Aðstandandi 3  „Nei“  

Aðstandandi 4  „Nei“ 

Aðstandandi 5  „Nei“ 

Aðstandandi 6   

Aðstandandi 7  „Nei“ 

Aðstandandi 8   

Aðstandandi 9  „Nei“ 

 

Spurning 6: Hvar var það besta við heimsóknina á safnið? 

Aðstandandi 1   

Aðstandandi 2  „erfitt að segja“ 

Aðstandandi 3  „Framtakið“  

Aðstandandi 4  „Leiðsögnin“ 

Aðstandandi 5  „Samvera“ 

Aðstandandi 6   

Aðstandandi 7  „Sjá listaverkin sjálf, ekki myndir“ 

Aðstandandi 8  „Sögur skjólstæðings við sumu“ 

Aðstandandi 9  „Útskýringar“ 
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Svör skjólstæðinga við myndaspurningum vegna sýningarinnar Fjársjóður þjóðar í maí 

2017 

ATH: 3 seinustu spurningarnar í myndaspurningunum hafa breyst frá fyrri 
myndaspurningum 

Tafla 45 Bassabáturinn (Gunnlaugur Scheving).  

Spurningar Skjól-
stæðingar 

          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Þrír menn eru 
á opnum báti 

 Nei Nei Nei Nei Nei Nei Já Nei Nei Nei 

Þeir róa í land  Nei Nei Já Nei Nei Já Já Já Nei Já 

Hendur 
mannanna 
eru óvenju 
stórar 

 Já Já Já Já  Já Já Já Já Já 

Hvasst er í 
veðri 

 Nei Nei  Nei  Nei Nei Nei Nei Nei 

Hefur þú róið 
árabáti? 

 Nei Nei Nei Já  Já Já Já Já Já 

Hvað er fyrst 
orðið sem 
kemur upp í 
hugann þegar 
þú horfir á 
myndina? 

 „Falleg 
mynd“ 

    „Skýr 
frá-

bær“ 

   „Vand-
ræði“ 

Hvernig líður 
þér þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Veldar 
árabátur, 

kjölur, 
orka, kifar, 

stefni, 
skutur, 
þróttur, 

ládauður 
sjór“ 

         „Vel“ 

Hvað sérðu? „Róðrar-
bátur, 

árabátur“ 

„Tvo 
menn á 
báti við 

fiski-
róðrar“ 

        „Tvo 
menn 
róa“ 
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Tafla 46 Skip í Reykjavíkurhöfn (Jón Þorleifsson). 

Spurningar Skjól-
stæð-
ingar 

          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Smábátar 
liggja við 
höfnina 

Já Nei Nei    Já Nei Nei Nei Nei 

Skipin eru 
drekkhlaðin 

 Nei Nei  Nei  Já Nei Nei Nei  

Fólk úr landi 
horfir á 
skipin 

 Já Já  Já  Já Já Já Já Já 

Sjórinn er 
spegilsléttur 

Nei Nei Nei  Nei  Nei Nei Nei Nei Nei 

Hefurðu 
ferðast til 
útlanda á 
skipi? 

Já Já Nei    Nei Já Nei Já Já 

Hvað er fyrst 
orðið sem 
kemur upp í 
hugann 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

 „Vinna“ „Vinna“  „Blámi
“ 

 „Úfinn 
sjór“ 

   „Falleg 
mynd“ 

Hvernig 
líður þér 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Akra-
fjallið, 

útgerð, 
krani, 

Reykja- 
víkur-
höfn, 
sjó-

mennsk
a, 

krani, 
kola, 

4 
menn“  

 
 

   „Vel, 
sam-

ræmi“ 

     „Vel“ 

Hvað sérðu? „Skarð“ „Skip í 
höfn“ 

„Báta“  „Skip í 
höfn“ 

 „Skip 
að 

koma 
að 

landi“ 

   „Akra- 
fjall, 

skarðs- 
heiði. 
Hval- 
bátur. 
Vont 

veður“ 
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Tafla 47 Útigangshestar (Jón Stefánsson). 

Spurning-
ar 

Skjól-
stæð-
ingar 

          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Hestar 
standa úti 
í 
vetrarklæ
ðum 

Já Já Já  Já  Já Já Já Já Já 

Bjart er í 
veðri 

Já Já Nei  Nei Nei Já Já Nei Já Já 

Þeir snúa 
upp í 
vindinn 

Já Já   Nei  Já Já Nei Já Nei 

Hestarnir 
eru 
mósóttir á 
lit 

Já Nei     Já N
ei 

Nei Nei Já 

Hefur þú 
farið á 
hestbak? 

Já Nei   Já  Já Já Já Já Já 

Hvað er 
fyrst orðið 
sem 
kemur 
upp í 
hugann 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Úti-
gangs- 
hestar“ 

„Kuldi“   „Kuldi“  „Langt 
tagl á 

hestum, 
loðið“ 

  „Kuldi“  

Hvernig 
líður þér 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Kulda-  
hrollur“ 

   „Kvíða- 
fullur“ 

 „Sverir 
fætur á 

hest-
unum. 

Ekki vel“ 

    

Hvað 
sérðu? 

„Hestar
, úti-

gangur, 
vetur“ 

„Vetrar- 
mynd – 

tveir 
hestar“ 

    „Ónota-
legt, 

langt tagl 
á hest-
unum“ 
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Tafla 48 Bílar í ám (Ólafur Elíasson).  

Spurningar Skjólstæð
-ingar 

          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Myndirnar  
eru af 
farartækjum 
í straum- 
hörðum ám 

Já Já Já  Já  Já  Já Já Já 

Á sumum 
þeirra eru 
menn ofan á 
þaki bílanna 

Já Já Já  Já  Já  Já Já Já 

Myndirnar 
sýna háska 

Já Já Já  Já  Já  Já Já Já 

Lögreglan er 
á staðnum 
til að 
aðstoða 

„Sjaldan“ Nei Nei  Nei  Nei  Nei Nei Nei 

Hefur þú 
einhvern 
tímann 
strandað í 
miðri á? 

 Nei Nei  Nei  Nei Nei Já  Nei 

Hvað er 
fyrst orðið 
sem kemur 
upp í 
hugann 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Skemmti-
legt“ 

„Hraði“   „Farar- 
tálmi“ 

 „Ljótt að 
sjá“ 

   „Vand-
ræði“ 

Hvernig 
líður þér 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

 „Spenn
-andi“ 

  „Spenn-
andi“ 

  „Illa“     

Hvað sérðu?  „Jeppa 
í ám“ 

    „Óvana-
legt“ 

 „Bölvað 
vesen“ 

 „Menn í 
vand- 

ræðum“ 
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Sýningin Fjársjóður þjóðar, júní 2017. Tölfræðileg úrvinnsla gagna.  

Þema: Hugur, myndir og frásögn  

 

Skjólstæðingar – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina á Fjársjóð 
þjóðar í júní 2017 

 

Mynd 27 Einkunn sem skjólstæðingar gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina.  

ATH: Skjólstæðingar 6, 8 og 10 svöruðu ekki spurningunni 
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Aðstandendur – einkunn eftir sýninguna og ánægja með heimsóknina á Fjársjóður 
þjóðar í júní 2017 

 

Mynd 28 Einkunn sem aðstandendur gáfu sýningunni og ánægja með heimsóknina 

ATH: Aðstandendur 1, 2 og 6 svöruðu ekki spurningunni.  

 

Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga á sýningunni Fjársjóður þjóðar í júní 2017.  

 

Mynd 29 Tengsl aðstandenda við skjólstæðinga.  
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Svör skjólstæðinga á sýningunni Fjársjóður þjóðar í júní 2017 

Tafla 49 Svör skjólstæðinga vegna sýningarinnar Fjársjóður þjóðar í júní 2017 

Spurningar Já Nei Veit ekki Ósvarað 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

10*    

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

 9  1 

Myndurðu 
vilja koma 
aftur? 

9**   1 

Hefurðu áhuga 
á fleiri 
viðburðum? 

9***   1 

* einn svaraði „Mjörg“, annar svaraði „Mjög fróðleg og ánægjuleg“, þriðji svaraði „Mjög ánægjuleg“. 
Hinir svöruðu já.   ** Einn svaraði „Örugglega.“ *** einn svaraði „Það kemur vel til greina“, annar svaraði 
„Já síðar“, þriðji svaraði „Já fleiri sýningar og oftar.“ Hinir svöruðu já.  

 

Spurning 3: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið?  

Skjólstæðingur 1 „Allt“ 

Skjólstæðingur 2 „Myndirnar“ 

Skjólstæðingur 3 „Kjarval“ 

Skjólstæðingur 4 „Skoða verkin“ 

Skjólstæðingur 5  

Skjólstæðingur 6 „Að upplifa og ræða myndir“ 

Skjólstæðingur 7 „Málarameistarinn Kjarval“ 

Skjólstæðingur 8 „Koma og hlusta“ 

Skjólstæðingur 9 „Fá innsýn í mismunandi myndir“ 

Skjólstæðingur 10  
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Svör aðstandenda á sýningunni Fjársjóður þjóðar í júní 2017 

Tafla 50 Svör aðstandenda vegna sýningarinnar Fjársjóður þjóðar í júní 2017 

 Heimsækir 
þú oft söfn 
eða stundar 
listsköpun? 

Var 
heimsóknin 
ánægjuleg? 

Heldurðu 
að 
Alzheimer 
skjólstæð-
ingnum hafi 
þótt hún 
ánægjuleg? 

Var eitthvað 
slæmt við 
heimsóknina? 

Finnurðu 
mun á 
ættingja 
þínum/skjól-
stæðingi 
daginn eftir 
heimsóknina 
á safnið? 
Talar hann 
um hana? 

Hefur hún 
jákvæð áhrif 
á hann 
andlega? 

Aðstandandi 1 Stundum Já Já    

Aðstandandi 2 Já Já Já Nei   

Aðstandandi 3 Já Já Já mjög Nei Já  

Aðstandandi 4 Stundum Já Já  ? „Eflaust“ 

Aðstandandi 5 Stundum Já Já Nei Nei „Pass“ 

Aðstandandi 6  Já Já Nei  Já 

Aðstandandi 7 Nei Já Já Nei   

Aðstandandi 8 Nei Já Já Nei Já Já 

Aðstandandi 9 Nei Já Já Nei „Já aðeins“ „Aðeins 
jákvæð ef 
eitthvað er“ 

Aðstandandi 10 Of sjaldan Já Mjög Nei „Já, mjög 
jákvæðum 

nótum“ 

„Já, brýtur 
upp 

hversdags-
leikann. 
Honum 

hlakkar til  

og hefur 
mikinn 
áhuga á 
þessu“ 

 

Spurning 1: Hvernig fékkstu vitneskju um dagskrána Hittumst á Listasafninu? 

Aðstandandi 1  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 2  „Starfsmaður í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 3  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 4   

Aðstandandi 5  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 6  „Í Hlíðabæ“ 

Aðstandandi 7  „Frá Maríuhúsi“ 

Aðstandandi 8  „Frá Maríuhúsi“ 
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Aðstandandi 9  „Gegnum Maríuhús“ 

Aðstandandi 10 „Frá ... í Maríuhús“ 

 

Spurning 5: Ertu undrandi yfir viðbrögðum skjólstæðingsins? Ef svo er vinsamlegast 
útskýrið. 

Aðstandandi 1  „Ánægja hans kom mér á óvart“ 

Aðstandandi 2  „Nei“ 

Aðstandandi 3   

Aðstandandi 4   

Aðstandandi 5  „Nei“ 

Aðstandandi 6  „Nei“ 

Aðstandandi 7  „Nei hann hefur komið áður“ 

Aðstandandi 8  „Nei“ 

Aðstandandi 9  „Nei“ 

Aðstandandi 10 „Nei“ 

 

Spurning 6: Hvað var það besta við heimsóknina á safnið? 

Aðstandandi 1  „Hugmyndir fólks um verkin“ 

Aðstandandi 2  „Að heyra túlkun skjólstæðinganna á verkunum“ 

Aðstandandi 3  „Að skoða verkin vel og djúpt“ 

Aðstandandi 4  „Listfræðingur“ 

Aðstandandi 5  „Allt gott“ 

Aðstandandi 6  „Allt“ 

Aðstandandi 7  „Skemmtilegt að vera með fólkinu“ 

Aðstandandi 8  „Kjarval“ 

Aðstandandi 9  „Kynnast þekktum listaverkum upp á nýtt“ 

Aðstandandi 10 „Allt“ 
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Svör skjólstæðinga við myndaspurningum á sýningunni Fjársjóður þjóðar í júní 2017 

Tafla 51 Íslandslag (Jóhannes Sveinsson Kjarval).  

Spurningar Skjólstæðingar        

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Málverkið 
sýnir þekkt 
landslag 

Nei  Nei Já Já Nei Nei  

Fíflar og 
biðukollur 
vaxa í 
berginu 

Já  Já Já Já Já Já  

Mannsvera 
svífur yfir 
landslaginu 

Já  Já Já Já Já Já  

Vatnsmikil 
á liðast um 
gljúfrið 

Já  Já Já Já Já Já  

Hefurðu 
séð móta 
fyrir 
andlitum í 
hrauninu? 

Já  Nei Já Já Já Já  

Hvað er 
fyrst orðið 
sem kemur 
upp í 
hugann 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Gróandi“   „Ég sé 
manns- 
andlit á 

miðri 
mynd. 
Mikið 

líf 
þarna“ 

 „Draumur“ „Verwirring“  

Hvernig 
líður þér 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Vel“   „Mjög 
vel“ 

„Melgras-
skúfurinn 

harði“ 

„Ævintýri“ *  

Hvað 
sérðu? 

„Fífla“     „Fossbúa. 
Blanda ísl. 
náttúru og 

mannsmynd“ 

 „Samspil 
manna 

og 
náttúru“ 

* „Íslandslag“ frá 1949-1959 sem verkið er á trönum. Maðurinn á myndinni er „túramaður.“ 
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Tafla 52 Málverk, 1995 (Kristján Davíðsson).  

Spurningar Skjól-
stæðingar 

       

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Myndverkið 
einkennist 
af beinum 
línum og 
hreinum 
formum 

Nei  Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Fólk leikur 
sér í snjó 

Nei  Nei Nei Já Nei   

Myndin 
minnir á 
jarðveg 
náttúrunnar 
á vorin 

Nei  Nei   Nei Já  

Pensilför 
túlka 
hreyfingu 

Nei  Já Já Já Já Já Já 

Hefurðu 
einhvern 
tímann 
málað 
málverk? 

Nei   Já Nei Nei Nei Nei 

Hvað er 
fyrst orðið 
sem kemur 
upp í 
hugann 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

„Óreiða“   „Allskonar 
litir sem hann 

nýtti“ 

 „Litadýrð – 
leikur að 

litum“ 

  

Hvernig 
líður þér 
þegar þú 
horfir á 
myndina? 

   „Bara vel“  „Gleði“   

Hvað sérðu?    „Óreiðu“  „Andlistmynd 
í óreiðu“ 

*  

* Forvitinn. „Hvað er hann að mála?“ Kannski? Snjóhulu á jörðu sem er að bráðna og sýnir visinn 
jurtagróður.  

 

 


