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Útdráttur 
 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ritgerðin fjallar um menntunarhlutverk safna gagnvart grunnskólunum. Markmið 

ritgerðarinnar var að taka saman fræðilegt efni um það starf sem unnið hefur verið innan 

safnfræðslu til grunnskóla. Einnig er leitast við að sýna þær hugmyndir sem fram hafa komið 

frá ýmsum fræðimönnum og frumkvöðlum innan safnfræðinnar er snúa að grunnskólanum. 

Framkvæmd var rannsókn þar sem myndmenntakennarar svöruðu spurningum um safnaferðir 

sínar með nemendahópa. Einnig voru tekin viðtöl við starfsmenn þriggja listasafna til að 

athuga hvernig safnfræðsla í garð grunnskóla færi fram og hvernig samstarf milli skóla og 

safna væri háttað.  

 Niðurstöður allra heimilda sýna að samstarf safns og skóla sé álitið mikilvægt af öllum 

þeim er koma að starfsemi safnsins sem og myndmenntakennurum grunnskólanna. Hins vegar 

er ekki er lögð næg áhersla á mikilvægi safnaheimsókna grunnskólanemenda af þeim yfir-

völdum er sjá um rekstur skóla og listasafna. Tíma- og fjárskortur er ein af aðal hindrunum 

bættra og aukinna safnaferða en vilji flestra til að gera listasöfnin að menntastofnunum er fyrir 

hendi. Vonast er til að hægt sé að nýta þessi skrif til að auka meðvitund um mikilvægi safna 

sem menntunarþátt í kennslu hjá grunnskólanemum. 
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1. Inngangur 

Listasöfn eru sérstakir staðir í hugum margra. Þau eru eins konar griðastaðir þar sem hægt er 

að upplifa öll tímaskeið menningarinnar og fræðast um hið liðna jafnt sem nútímann. 

Fagurfræði og listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og hefur myndræn tjáning mannsins 

ætíð verið jafnvíg hinni munnlegu. Það er okkar að varðveita þennan menningararf og gefa 

listasöfnunum áframhaldandi hlutverk sitt til þess að kynna hann fyrir þjóðinni. 

Varðveislan sem slík er af hinu góða en hún ein dugir ekki til. Ef við færum ekki 

þekkinguna yfir til næstu kynslóðar og hvetjum til sköpunargleði hinna yngstu þá er safnið 

dautt í verkum og verður einungis að líflausum geymslustað. Grunnskólanemendur eru meðal 

þeirra einstaklinga er munu erfa þennan menningararf. Ef þeir hafa ekki aðgang að söfnunum 

núna þá minnka líkurnar til muna að þeir krefjist þessa menningarlega réttar síns í framtíðinni. 

Öllum börnum er eðlislægt að skapa og það er á okkar ábyrgð að hvetja þau og veita þeim 

frelsi til þess. Hafa skal í huga að börnin eru mikilvægur hlekkur í samfélaginu og verða 

söfnin að gera þau að stórum þátt í starfi sínu.  

Þrátt fyrir að unnin séu ýmis þróunarverkefni og rannsóknir gerðar til að auka og bæta 

þjónustu safna á fræðslusviði þeirra, tengjast þær og byggjast sjaldnast á rannsóknum og 

verkefnum sem önnur söfn hafa staðið fyrir. Söfnin sitja á upplýsingunum og aðrir læra ekki 

af þeim.
1
 Algengt er því að niðurstöður rannsókna á sviði listkennslufræði

2
 og safnakennslu 

verði sundurslitnar og ekki í samhengi við niðurstöður annarra safna. 

Eigi þróun safnfræðslu til ungu kynslóðarinnar að halda áfram í rétta átt er mikilvægt 

að skóli og listasöfn vinni saman í að gera það að veruleika. Með auknu samstarfi fá 

nemendur tækifæri til að kynnast menningunni og samsama sér henni. Í þessari ritgerð mun ég 

sýna fram á nokkur dæmi þar sem skólar og söfn hafa unnið saman með góðum árangri. 

Einnig mun ég kanna hvernig fræðslustarfinu er háttað og hversu mikil áhersla er lögð á 

samvinnu milli safns og skóla. Skoðuð verða þrjú listasöfn, eitt í Svíþjóð og tvö á Íslandi. 

Tekin voru viðtöl við fræðslustjóra íslensku safnanna og safnstjóra þess sænska til að kanna 

menntunar- og fræðslustarf safnanna. Þá var einnig framkvæmd megindleg rannsókn þar sem 

spurningalisti var lagður fyrir myndmenntakennara á höfuðborgarsvæðinu um safnaferðir 

kennara með grunnskólanemendum.  

Í ritgerð minni hef ég stuðst við nokkur vel þekkt verk sem eru frumkvöðlaverk innan 

sinnar greinar. Fyrsta ritið heitir Konstpedagogikens dilemma og er doktorsritgerð skrifuð af 

                                                 
1
 Illeris, Helene 2004:41 

2
 Norræna heitið er konstpedagogik 
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Anna Lena Lindberg árið 1988 og gefin út sem kennslurit fyrir háskóla árið 1991. Þetta er 

eina norræna ritið sem einblínir á miðlun listar á listasöfnum og sýningarsölum ásamt þeim 

sögulegu þáttum sem liggja til grunns um hvernig þessari miðlun er komið í framkvæmd.
3
 

 Þar næst studdist ég við rit David Anderson, A common wealth. Museum in the 

Learning Age, gefið út 1999 og unnið fyrir bresku ríkisstjórnina. Það fjallar um safnfræðslu
4
 

almennt en ekki listkennslufræði sem einangrað fyrirbæri. Þetta er mikilvægt rit um söfn og 

menntastofnanir. Það fjallar um söfnin í félagslegu samengi og stuðlun þeirra að menntun og 

sköpun einstaklinga annars vegar og markmiðum til þróunar í safnfræðslu hinsvegar. David 

segir pólitískt inngrip nauðsynleg til að söfnin geti orðið grundvöllur menntunar í samfélagi 

nútímans.
5
 

Safnaráð stóð fyrir málþingi árið 2005 um menntunarhlutverk safna. Umræður á 

málþinginu sýndu fram á mikilvægi markvissrar vinnu á sviði menntunar og fræðslu í 

safnastarfi. Lögð var áhersla á að þeir sem störfuðu innan geirans ynnu saman við að greina 

vandann og mótuðu stefnu um menntunarhlutverk safnanna. Þetta starf leiddi svo af sér 

skýrslu sem bar heitið Fræðsla fyrir alla og var gefin út árið 2007. Er hún notuð sem 

leiðarljós safna í þjónustu sinni á fræðslusviði.
6
 

Einnig studdist ég við fleiri rit svo sem Children and Their Art sem er kennslubók 

fyrir nemendur á myndmenntakjörsviði Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og gefur ýmsar 

góðar hugmyndir um kennslu í myndmennt. Þar á meðal hvernig hægt sé að nýta söfn í 

kennslu. Ekki má heldur gleyma aðalnámskrá grunnskóla sem er grundvöllur og leiðarljós 

fræðslu og menntunar allra grunnskóla landsins. 

Öll þessi rit og heimildir ásamt fleirum hef ég notað við skrif á verkefni mínu til þess 

að kanna og athuga hvert gildi menntunarhlutverks listasafna er gagnvart grunnskólum. 

Einnig vonast ég til að verkefni þetta megi gefa frekari svör og hugmyndir að því hvernig 

hægt sé að bæta þetta hlutverk og tengja það betur við starfsemi skólanna með frekara 

samstarfi við þá. Þá tel ég einnig mikilvægt að skoða þarfir og hlutverk nemenda í samhengi 

við samstarf grunnskóla og listasafna. 

  

                                                 
3
 Illeris, Helene 2004:30 

4
 Norræna heitið er museumpedagogik 

5
 Illeris, Helene 2004:45 

6
 Samráðsfundur Safnaráðs um menntunarhlutverk safna 19. og 20. október 2006 
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2. Listasöfn 

2.1 Hvað er listasafn – tilgangur og hlutverk 

Listasöfn eru staðir sem tengja nútíð okkar við fortíðina. Þau segja okkur sögu, söguna okkar 

sem gerir okkur að þeim einstaklingum sem við erum. Þau sýna okkur menningu vora og þjóð 

og staðsetja okkur í sögulegt og félagslegt samhengi. Listasafn varðveitir menningararf okkar 

og án hans væri menningin mun fátækari.  

Einn af mikilvægustu þáttum listasafna sem og annarra opinberra stofnanna er 

aðgengi. Þegar einstaklingur stendur andspænis myndlistarverki gefst honum tækifæri til að 

eiga samtal við sjálfan sig og þar af leiðandi skilja sig og samtíma sinn betur og komast í 

tengingu við sjálfan sig.
7
  

Flestir fræðimenn og starfsmenn, sem vinna á einhvern hátt með söfn og safnfræðslu, 

eru sammála um að aðgengi að myndlistinni og okkar menningararfi séu hluti af 

mannréttindum og lífsgæðum sem við eigum öll jafnan rétt á.
8
 David Anderson, frumkvöðull 

á sviði safnafræðslu í Bretlandi, benti á að menningarlegur réttur hafi allt of lengi fengið að 

víkja fyrir pólitískum rétti mannsins. Það sé hins vegar á okkar eigin ábyrgð, við höfum sjálf 

sett menningarlegan rétt okkar í annað sæti. Við þurfum samt ekki að sætta okkur við að hafa 

hann þar og það er hluti af tilgangi safnanna að gera kröfu til þessa réttar okkar. Menningar-

legur réttur okkar felst í því að við fáum að vera virkir þátttakendur og að vera skapandi. Við 

eigum rétt á að læra af menningu okkar og á okkar eigin forsendum.
9
 

En réttur og aðgengi eitt og sér er ekki nóg. Safnið verður að taka tillit til þjóðarinnar 

og vera í takt við þjóðfélagið. Rakel Pétursdóttir, fræðslustjóri Listasafns Íslands, sagði á 

málþingi um menntunarhlutverk safna árið 2005: 

Í listaverkinu eru fólgin mikil tíðindi, - það er því hlutverk safnsins að opna 

þessum tíðindum farveg í samhengi við líðandi stund með þeim hætti að sem 

flestir fái notið. Hugsa þarf tilgang safnastarfseminnar með þarfir notendanna í 

huga því án þeirra er safnið ekkert annað en grafhýsi.
10

 

Söfnin eru miðpunktur menningar okkar og menningar þess svæðis sem þau eru í 

forsvari fyrir. Söfnunum ber skylda að taka á sig þá ábyrgð og verða hluti af þjóðfélaginu og 

                                                 
7
 Rakel Pétursdóttir 2005 

8
 Rakel Pétursdóttir 2005, Illeris, Helene 2005 

9
 Anderson, David 2005 

10
 Rakel Pétursdóttir 2005 



8 

 

leyfa þjóðfélaginu að vera hluti af safninu. Safnið sem slíkt á ekki að svífa yfir þjóðfélaginu 

eins og andleg vera án líkama sem einungis horfir niður á fólkið úr fjarlægð, metur, skilgreinir 

og varðveitir það. Það verður að endurnýja hlutverk sitt frá hinu hlutlausa yfir í hið virka með 

allri þeirri áhættu sem því fylgir. Safngestir og börnin sérstaklega eiga að fá að vera 

þátttakendur í safninu og þeim sýningum sem eru í boði en ekki einungis áhorfendur.
11

 

 Listasöfn eru opinberir staðir og sem slíkir eru þau svæði þar sem samfélagið á að geta 

prófað, rannsakað og upplifað bæði eldri og nýrri sannleika. Carol Duncan, frumkvöðull í 

nýrri samfélags- og stjórnmálalegri nálgun listasögu og gagnrýni, lýsir listasafninu sem eins 

konar leiksviði þar sem safngestir verða leikarar (performers) og búa til andrúmsloft safnsins. 

Safnið hrífur heimsækjendur sína burt frá amstri dagsins, frá höftum tímans, og gefur 

þeim tækifæri að komast úr sinni daglegu tilveru og njóta listarinnar í tímalausu rými. Á þann 

hátt verða safnagestir þátttakendur í ritúal  líku leikriti þegar þeir koma inn á safnið og mæta 

leiksviði þess.
12

 

2.2 Safnið sem menntastofnun 

Lögbundið menntunarhlutverk Listasafns Íslands frá árinu 1988 segir að safnið skuli 

vera meginsafn íslenskrar myndlistar og það á einnig að vera miðstöð rannsókna og kynningar 

á íslenskri myndlist. Þar er líka fjallað um að starfsemi safnsins skuli kynnt nemendum í 

samráði við skólayfirvöld, annað hvort í safninu sjálfu eða í skólanum.
13

 Hér má sjá gott dæmi 

þar sem menntunarlegt hlutverk safns hefur verið sett í lög. Þannig er reynt að tryggja að 

áhersla sé lögð á það hlutverk og því framfylgt.  

Söfnin gegna því veigamikla hlutverki að vera lærdómssetur almennings þar sem hlúið 

er að sköpunarhæfileikum barna og fullorðinna sem eru skapendur og neytendur nútíðar og 

framtíðar. Til að söfnin geti orðið að þessum menntunarkjarna þurfa þau að verða lærðar 

stofnanir með menntun sem aðaltilgang. Til þess að það sé mögulegt þurfa safnastjórnendur 

ásamt þeim pólitísku yfirvöldum sem bera ábyrgð á rekstri safnsins að bera beina ábyrgð á 

þróun í menntunarmálum safnsins.
14

  

Á málþingi um menntunarhlutverk safna árið 2005 voru Rakel Pétursdóttir og David 

Anderson sammála um að menntunarhlutverk safnsins eigi að ná til allra grunnþátta þeirrar 

starfsemi sem safnið byggir á sem er varðveisla, rannsókn og miðlun. Til að þetta markmið 

                                                 
11

 Anderson, David 2005 
12

 Duncan, Carol 2002:133, 20 
13

 Lög um Listasafn Íslands, 1988 
14

 Anderson, David 1999:2-3 
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náist þarf samstarf margra sérfræðinga og þeir þurfa að hafa góða tilfinningu fyrir þörfum 

samfélagsins.
15

 

Einnig benti David á að velvilji safnastarfsmanna dugi ekki til einn og sér. Til að ná 

árangri í menntunarhlutverki sínu ættu söfnin að ráða sérfræðinga á sviði menntunarfræði til 

að sjá um og skipuleggja safnfræðsluna. Söfnin eru ábyrg fyrir því að veita safngestum 

tækifæri til að öðlast lærdóm og reynslu sem er öðruvísi en samhliða þeirri reynslu sem þeir fá 

frá öðrum menntastofnunum, s.s. skólum. Hið einstaka sem söfnin geta boðið upp á er 

upplifun safngesta á raunverulegum listaverkum.
16

 Fyrir vikið verða söfnin sérstakir staðir 

fyrir kennurunum þar sem þeir geta fóstrað listræna reynslu og menningarlegan skilning 

nemenda á þann hátt sem er ómögulegur í skólanum.
17

 

Menntunarhlutverk safnsins er afar mikilvægt en fyrir söfnin er menntun og fræðsla 

þeirra til barna jafnvel miklu mikilvægari en þau sjálf gera sér grein fyrir. Framtíð safnanna 

veltur á árangri þeirra við að byggja upp samband við börn núverandi kynslóðar sem verða 

svo sjálfstæðir safngestir framtíðarinnar.
18

 

Hröð þróun er á samfélaginu á okkar tímum og til að söfnin þjóni tilgangi þegna 

samfélagsins verða þau einnig að fylgja með í þróuninni. Ólafur Proppé, þáverandi rektor 

Kennaraháskóla Íslands, sagði á fyrirlestri sínum á málþinginu að menntunarhlutverk safna 

væri að breytast. Í stað þess að vera menntunarbrunnur fyrir þröngan og afmarkaðan hóp 

einstaklinga yrðu söfnin að vera meðvituð um almenningsmenntunarhlutverk sitt og taka því 

alvarlega. „Allir geta lært, hver á sínum forsendum” og söfnin verða að taka þátt í að veita 

almenningnum raunveruleg menntunartækifæri. Þannig yrðu söfnin hluti af menntakerfi 

samfélagsins.
19

 

2.3. Þróun safnfræðslu til barna 

Þróun í safnfræðslu hefur verið hröð síðustu áratugi. Til að gera sér í hugarlund hversu langt 

hún er á veg komin í dag getur verið gagnlegt að líta til baka og skoða hvað gert hefur verið 

hingað til. Ég valdi að styðjast við upplýsingar úr riti Anna Lena Lindberg 

Konstpedagogikens dilemma um þróun safnfræðslu í nágrannalandi okkar Svíþjóð. Má þar sjá 

nokkur dæmi um frumkvöðlastörf í safnfræðslu til barna og gefa þau góða mynd af því 

árangursríka starfi sem átt hefur sér stað. 

                                                 
15

 Rakel Pétursdóttir 2005, Anderson, David 1999:58, Anderson, David 2005 
16

 Anderson, David 1999:4, 31 
17

 Hurwitz, Al og Michael Day 2007:218 
18

 Anderson, David 1999:36 
19

 Ólafur Proppé 2005 
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Upp úr fimmta áratug síðustu aldar spruttu fram ýmiss konar félagasamtök í Svíþjóð 

sem urðu mjög sterk hvert á sínu sviði. Ásamt svo mörgum nýjum áherslum í samfélaginu 

varð listmenntun barna einnig mikilvægur þáttur. 

Samtökin Konst i skolan voru stofnuð árið 1947 í Stokkhólmi til að ná til barna út fyrir 

Stokkhólmssvæðið. Hugmyndin kom frá Nationalmuseum ásamt menntunarfræðingum og 

stjórnmálamönnum. Þau voru rekin að 4/5 hluta af ríkinu og 1/5 hluta af félagsgjöldum. 

Samtökin voru sterk og byggðist starfsemi þeirra meðal annars á því að senda safngripi, 

listaverk og annað slíkt á milli skóla í formi farandsýninga. Þannig gátu börn sem ekki áttu 

þess kost að koma til borgarinnar, og hvað þá á söfnin, einnig fengið að njóta og kynnast 

listinni.  

Þá má segja að þetta hafi verið fyrsta formlega samstarf skóla og safns í Svíþjóð. Þessi 

samtök voru stórt stökk inn í nútímann en það var ekki fyrr en mörgum árum seinna, eða árið 

1984, sem gefin var út bók sem telst til frumkvöðlaverka í sænskri listkennslufræði. Hún var 

skrifuð af Marita Lindgren-Fridell og heitir Föreningen Konst i skolan – pijonjärinsats i 

skolans konstbildning 1947-76. Hún byggði sögu sína á fyrrnefndum samtökum og starfsemi 

þeirra.
20

 

 Annar frumkvöðull í safnfræðslu var Carlo Derkert, einn vinsælasti og þekktasti 

listsýnandi/safnakennari Svíþjóðar. Hann starfaði við Moderna Museet i Stokkhólmi frá sjötta 

áratug síðustu aldar. Vinsældir safnsins jukust til muna vegna starfs hans og sökum vinsælda 

kennslu og leiðsagnar Carlos opnaði Moderna Museet barnasafn árið 1967.  

Carlo áleit að við uppbyggingu fræðslustarfs ætti alltaf að líta á börnin sem 

byrjunarreit. Hann sagði að það væri miklu léttara að búa til verkstæði fyrir börn en nokkurn 

tímann fullorðna. Grunnurinn á að vera í einfaldleikanum. Þegar maður færi á safn væri 

mikilvægt að maður væri meðvitaður um að listaverkin sem eru þar inni séu ekki heilög eða 

yfir áhorfendurna hafin. Þau eru gerð af fólki til að segja einhverja sögu, til að tákna eitthvað. 

Verkin eru minningar af lífi okkar og sögu og mikilvægt er að áhorfandinn skilji að það sé 

möguleiki sem hann sjálfur býr yfir. Hver manneskja getur notað sitt eigið tungumál, hvort 

sem það er talað, skrifað eða myndmál, til að búa til sína eigin sögu og eigin minningar.
21

  

 Carlo hvatti börnin til frjálsrar sköpunar og eftir leiðsögn um safnið fengu þau að mála 

sjálf og sletta úr klaufunum. Á þessum tíma var action painting vinsælt og var notað fyrir 

börnin til að fá útrás á líkama sínum sem ekki gafst rými til inni í sölum safnsins. Carlo lagði 

                                                 
20

 Lindgren, Anna Lena 1991:263-268 
21

 Lindberg, Anna Lena 1991:272-273 
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mikla áherslu á börnin í safnfræðslunni og byggði hann hugmyndir sínar á safnfræðslu í 

kringum þau.
22

 

Cecilia Nelson (visningspedagog) sem viðriðin hefur verið safnakennslu við Lunds 

konsthall hefur einblínt á börn í þróun sinni í safnakennslunni. Hún lagði áhersluna á að 

safngestir nytu listarinnar og kynntust listinni á ánægjulegan hátt þar sem höfuðáherslan var á 

persónulegan þroska einstaklingsins. Listin á að veita okkur þekkingu um okkur sjálf og 

umheiminn. Það er grunnurinn í lærdómnum. Hún tekur meðal annars fram að sýning eigi að 

vera markviss þjálfun í að læra að sjá og uppgötva. Markmið sýninga eigi þannig að stuðla að 

því að börnin styrki sjálfsmynd sína og sjálfstraust. Með því öðlist þau löngun til að tjá sig og 

skapa með myndmáli. Hún vildi jafnframt koma því á framfæri að sérhvert barn býr yfir 

listrænum hæfileikum en það þyrfti að virkja þau með “tíma, þekkingu, markvissri skoðun og 

víðsýni”.
23

 
24

  

 Þessi dæmi um frumkvöðlastörf sýna mikla þróun og skilning á mikilvægi 

menningarlegrar kennslu til yngstu kynslóðanna. Lögð er mikil áhersla á menntun barnanna 

og skipuðu þau stærstan sess í því starfi er rætt var um. Því má ekki taka sem sjálfsögðum hlut 

og verður þróunin að fá að halda áfram með sama hætti og hún hefur gert og gæta verður 

stöðugt að því að þessi hópur gleymist ekki.   

3 Þrjú listasöfn til skoðunar 

Hlutverk safna eru víðast hvar hin sömu en söfnin starfa með ýmsu móti og er áherslan 

misjöfn eftir því hvaða safn er um að ræða. Ég ákvað að kanna starfsemi þriggja listasafna til 

að fá betri mynd af safnastarfi og fræðslu almennt sem og samanburð milli mismunandi safna. 

Söfnin sem ég valdi að skoða eru Nordiska Akvarellmuseet í Skärhamn í Svíþjóð, Listasafn 

Íslands og Listasafn Reykjavíkur. Val mitt á þessum söfnum stafar af því hversu veigamiklu 

hlutverki þau gegna í menningarlífinu sem og áherslum þeirra í menntamálum. Nordiska 

Akvarellmuseet hefur lagt mikla vinnu í menntunarstarf sitt og kjörið er skoða það í 

samanburði við Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur sem eru leiðandi listasöfn á 

Íslandi.   

                                                 
22

 Lindberg, Anna Lena 1991:273 
23
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24
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3.1 Nordiska Akvarellmuseet 

Nordiska Akvarellmuseet er eins og nafnið gefur til kynna safn sem leggur höfuðáherslu á 

vatnsliti sem tækni, sama í hvaða formi verkin eru unnin. Safnið sem hóf rekstur sinn árið 

2000 er staðsett á eynni Tjörn sem tilheyrir Västra Götalandsregion og er í bæ sem nefndur er 

Skärhamn. Tjörn, sem einnig er sveitafélag, er ekki stór en þar búa um 15.000 manns. Hins 

vegar er eyjan, sem staðsett er einungis í um 40 mínútna akstri frá Gautaborg, gríðarlega 

vinsæll ferðamannastaður. Nordiska Akvarellmuseet er einn af vinsælustu stöðunum á eynni 

sem heimsóttir eru. Markmið mitt með þessum kafla er að segja frá viðtali mínu við Beru 

Nordal, safnstjóra safnsins til síðastliðinna fimm ára um fræðslustarfsemi og menntunar-

hlutverk Nordiska Akvarellmuseet. 

Á síðasta ári heimsóttu 167.000 gestir safnið og aðspurð taldi Bera Nordal að um 1/3 

hluti gestanna væru börn og unglingar. Enginn aðgangseyrir er fyrir ungt fólk upp að 25 ára 

aldri og hefur það aukið safnaheimsóknir þessa aldurshóps til muna.  

 Safnið er sjálfseignarstofnun og sér sjálft um eigin rekstur en fær mikilvæga styrki frá 

sveitafélaginu og Västra Götalandsregionen. Styrkjum þessum fylgja ákveðnar skyldur og þar 

á meðal á sviði safnfræðslu og samfélagstengsla. Til að nýta þá fjármuni sem koma inn í 

safnið sem best eru aðeins 12 fastráðnir starfsmenn. Þar af eru tveir listamenn. Ráðnir eru 

síðan inn sérfræðingar, hver á sínu sviði eftir því sem við á, við hvert verkefni eða sýningu 

sem safnið stendur fyrir. 

 Safnið hefur lagt ríka áherslu á samstarf við skólana í sveitarfélaginu og einnig tekið 

þátt í þróunarverkefni sem unnið var í samstarfi við sveitafélögin Mölndal og Tjörn sem bar 

heitið Kontinua og verður nánar fjallað um það í kafla 5.3. 

 Akravellmuseet hefur unnið með skólum frá Gautaborg, Mölndal, Kungälv og fleiri 

sveitafélögum en það sem skiptir safnið höfuðmáli er að nálgast skólana og sérstaklega þá 

sem eru í næsta nágrenni. Aðspurð af hverju það væri sagði Bera að þessir skólar fá lítil 

tækifæri að komast á önnur söfn vegna fjarlægðar sinnar við þau og ef Akvarellmuseet sinnti 

þeim ekki þá gerði það enginn. 

 Aðstaða safnsins til kennslu er til fyrirmyndar. Þar er stórt verkstæði búið ýmsum 

efnum og verkfærum og gott rými er fyrir nemendur. Einnig er í byggingu bókasafn en það er 

ekki komið í gagnið ennþá. Þessi aðstaða er opin dags daglega fyrir gesti safnsins og er hún 

kjörin fyrir unga sem aldna þó eflaust nýti sér fleiri yngri en eldri aðstöðuna. 

 Safnfræðslan hefur alltaf verið einn af mikilvægustu þáttum safnsins og var lögð 

ríkuleg áhersla á hana strax frá opnun þess. Hvert skipti sem skimað er eftir nýjum sýningum 
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til að setja upp þá hefst ferlið á samræðum um hvernig fræðsluþátturinn kemur inn í 

sýninguna. Sýningarnar eru þannig byggðar að stórum hluta upp á safnfræðslunni. Bera lýsir 

þessu á góðan hátt: „...hver sýning er eins og ákveðið verkefni, þannig það er ákveðið þema 

sem við vinnum út frá og þá með ákveðna aldurshópa”.
25

 

Safnakennari safnsins er listfræðingur að mennt og hefur hún sérhæft sig á sviði 

safnakennslu og vinnu með börnum. Hún starfar að fullu við safnið og er í nánu samstarfi við 

starfandi listamenn safnsins. Skipulagning fræðslunnar er vönduð og mikið í hana lagt. 

 Nemendurnir sem koma á safnið eru fengnir til að vinna ákveðin verkefni í skólanum 

áður en þeir koma. Síðan koma þeir á safnið, oft að morgni til, og vinna á safninu í 2-3 

klukkustundir. Svo halda þeir áfram vinnunni þegar komið er aftur í skólann. Safnfræðslan til 

grunnskólahópanna er því langt ferli sem byggir ekki bara á stuttri leiðsögn um sýninguna 

sem hangir uppi. Bera segir að hin hefðbundna leiðsögn sé að sjálfsögðu mikilvæg fyrir safnið 

líka en þá aðallega fyrir hina almennu gesti. Fyrir skólana þyrfti miklu meiri vinnu og fræðslu 

því börnin væru að vinna með ákveðið þema og ákveðna tækni þ.e. vatnslitina. 

 Tilgangur samstarfsins og fræðslunnar til skólanna er að mati Beru ekki einungis til að 

byggja upp fólk sem framtíðargesti safnsins heldur einnig að kenna börnum að skilja 

myndmál. Við sjáum myndir allstaðar í kringum okkur og Bera telur það eitt af vandamálum 

nútímans að fólk veit í raun ekki hvað mynd er, hvernig hún byggist upp og hvaðan hún 

kemur. Eitt af hlutverkum safnsins er að kenna börnum að meta sköpunina og myndlistina því 

eins og Bera segir:  

Það er ekkert sem er sjálfgefið og þú getur notað, ef þú færð tilfinningu fyrir því 

hvað sköpun og sköpunarferlið er, geturðu í raun notað það hvar sem er í 

þjóðfélaginu. Þú getur verið heimspekingur, verkfræðingur, múrari eða hvað sem 

er því það er sköpun í öllu í grunninum, ef þú getur fengið fólk að sjá það frá öðru 

sjónarhorni.
26

 

Grundvallaratriði náins samstarfs safns og skóla segir Bera vera góð samskipti. 

Nálgast þarf skólann í gegnum stjórnendurna. Starfsmenn safnsins sem sjá um safnfræðsluna 

eru þess vegna í góðu sambandi við rektora skólanna og einnig kennarana. Það tók svolítinn 

tíma í byrjun, þegar safnið opnaði, að búa til þessi tengsl en í dag eru þau orðinn hluti af 

safnastarfinu jafnt sem skólastarfinu.  

                                                 
25
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26

 Bera Nordal 2009 



14 

 

Skipulagningin krefst mikillar samvinnu og eru verkefnin sem unnin eru í samvinnu 

safns og skóla höfð með í stundaskrá skólanna. Svona gott samstarf gengur ekki upp öðruvísi 

sökum þess þrýstings og pressu sem skólarnir eru undir varðandi tíma, fjárhag og námsskrár. 

Ef samstarfið er ekki með í stundaskrá þá verða safnaheimsóknirnar ekki reglulegar og varla 

hægt að gera þær að föstum verkefnum skólanna. Reglulegir kynningafundir eru á safninu 

fyrir kennara og skólastjóra og í upphafi hverrar annar eru sérstakir fundir með fræðslustarfs-

mönnum safns og kennurum skólanna til að undirbúa komandi önn. 

 Aðspurð um uppruna samstarfsins sagði Bera sveitafélagið hafa sýnt mikinn velvilja 

og skilning gagnvart mikilvægi safnfræðslunnar til grunnskólanna. „Þannig að þetta er líka 

ákveðin pólitísk jákvæðni frá þeim aðilum, þannig við höfum fengið styrki til að geta 

framkvæmt þetta”.
27

 Núna nokkrum árum eftir að safnið opnaði er líka auðveldara fyrir 

skólana að sækja um styrki fyrir rútuferðir frá sveitafélaginu en skólarnir kosta ferðirnar til og 

frá safninu sjálfir.   

Safnið vinnur með ákveðna aldurshópa í hverri sýningu og hver sýning er eins og áður 

segir ákveðið þema og þá koma allir nemendur í þeim árgangi. Verkefnin sem unnin eru á og í 

kringum safnið eru oft þess eðlis að færa má þau yfir í aðrar námsgreinar og getur skólinn þá 

unnið með þau á þverfaglegan hátt. Bera vissi um mörg tilfelli þar sem slíkt hafði verið gert 

og sagði það afar ánægjulegt fyrir safnið að geta tengst menntunarþætti skólans á þennan hátt.  

Samspil kennara og safns er einnig mikilvægt. Til að ná góðum árangri þarf maður að 

ná til kennaranna, segir Bera. „Sumir kennarar eru alveg stórkostlegir, mikill vilji, aðra þarftu 

að vinna á, þetta er svolítið upp og niður”.
28

 Upplifun Beru af kennurunum sem sækja safnið 

með nemendum sínum er misjöfn. Sumir eru mjög virkir og vel að sér í því sem er til sýnis og 

umfjöllunar og aðrir eru meira eins og áhorfendur. Sumir hafa miklu meiri áhuga en aðrir en 

fólk er eins misjafnt og það er margt. En allir eru þeir samt þátttakendur og eru með 

nemendunum allan tíman. 

Fræðslumat er stór þáttur í fræðslustarfi safnsins og er hluti af gæðastjórnun safnsins. 

Án fræðslumats segir Bera að ómögulegt sé að þróa verkefnin. Fræðslan, hvort sem er í 

tengingu við skólana eður ei, er stöðugt metin. Matið er unnið í samstarfi við þá sem taka þátt 

í verkefnunum. Ef skólar eiga í hlut þá er matinu t.d. beint að kennurum og þeir spurðir út í 

hvaða árangur þeim finnst verkefnið hafa borið. Bera telur matið einn af stórum þáttum þess 

hve safnfræðslan er innfléttuð í allt safnastarfið alveg frá upphafi sýningar. Safnfræðslan 
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hefur alltaf verið mikilvægur hluti safnsins alveg frá opnun þess og hefur orðið enn stærri 

þáttur með hjálp stöðugs mats fræðslunnar.
29

 

3.2 Listasafn Íslands 

Listasafn Íslands, sem staðsett er við Tjörnina miðsvæðis í Reykjavík, er safn í eigu og rekstri 

íslenska ríkisins. Á safninu starfa 16 fastráðnir starfsmenn og heimsækja um 60 þúsund 

manns safnið árlega. Þar af eru á bilinu 5 og 6 þúsund safngestanna nemendur. Safnið leggur 

ríka áherslu á menntunarþátt sinn og var Rakel Pétursdóttir, deildarstjóri fræðsludeildar síðan 

1987 svo væn að svara nokkrum spurningum um fræðslustarf safnsins. 

 Safnið starfar eftir Stefnumótun Listasafns Íslands 2006 – 2011 sem samþykkt var á 

fundi safnráðs Listasafns Íslands 29. september 2005. „Stefnumótunin tekur mið af lögbundnu 

hlutverki safnsins, með áherslu á menntunarhlutverk þess, rannsóknir á íslenskri listasögu og 

aðgengi og þjónustu við almenning og er árangur vinnu starfsmanna safnsins sem hófst árið 

2004 undir stjórn IMG Deloitte”.
30

  

Listasafn Íslands vinnur í samvinnu við Safnaráð og hefur formaður Safnaráðs átt þátt 

í að hvetja til umræðu um menntunarhlutverk safna meðal annars með skýrslu um hið sama 

sem unnin var af Safnaráði árið 2007.
31

 

 Deildarstjóri fræðsludeildar ber ábyrgð á fræðslustarfi safnsins. Kallaðir eru til fleiri 

starfsmenn í vinnu við safnfræðslu eftir þörfum, ýmist aðrir starfsmenn safnsins eða aðkeypt 

þjónusta og fer valið eftir því verkefni sem unnið er með hverju sinni. Menntun starfsmanna 

safnsins sem sjá um fræðslustarfið er fjölbreytt og telur meðal annars listfræði, safnfræði, 

sagnfræði, myndlistarnám og kennsluréttindi á grunn- og framhaldsskólastigi. 

 Aðstaða safnsins til fræðslu og rannsókna byggir meðal annars á sérfræðibókasafni um 

íslenska myndlist og svo eru til staðar fundarherbergi og einkaskrifstofur.  

 Fjöldi nemendahópa sem heimsækir safnið er svolítið mismunandi milli ára og 

sýninga. Síðastliðið ár komu 113 nemendahópar í heimsókn á safnið en það eru töluvert færri 

hópar en komu á safnið árinu áður. Árið 2007 heimsóttu 5.339 nemendur safnið en einungis 

2.819 nemendur komu árið 2008. Rakel telur að þetta megi hugsanlega rekja til þess að árið 

2008 var safninu lokað á milli sýninga og einnig að hluti einnar sýningar var ekki 

aðgengilegur skólanemendum. Þeir nemendahópar sem heimsækja safnið koma aðallega frá 

höfuðborgarsvæðinu en einnig frá Suðurnesjum, Akranesi og Suðurlandi. 
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 Aðspurð hvernig safnaheimsókn nemenda á safnið verði til segir Rakel að það sé 

samspil hvatningar safnsins og frumkvæðis kennara með stuðningi skólayfirvalda. Safnið 

sendir út upplýsingar til skólanna í byrjun hverrar annar um starfsemi safnsins og dagskrá. 

Upplýsingarnar eru sendar í bréfapósti á allar menntastofnanir og einnig á rafrænu formi á 

netföng skólanna og í gegnum Félag íslenskra myndlistarkennara. Einnig eru sendar út 

kynningar á sýningum safnsins reglulega og svo hefur safnið sent SMS áminningar um það 

sem er að gerast í safninu. 

 Þegar safnið hefur sent út upplýsingar hafa kennararnir svo samband við safnið. Í 

upphafi var oft hringt í skólana og talað við bæði skólastjórnendur og kennara til að hvetja þá 

til að nota þjónustuna en núna eru kennarar og skólar farnir að ganga að þjónustunni sem 

vísri. 

 Reynt er eftir fremsta megni að koma til móts við þarfir nemenda og kennara og taka 

safnaheimsóknirnar mið af aldri nemendahópa og þeirra sýninga sem eru í gangi að hverju 

sinni. Kennarar eru hafðir með í samráði og reynt er að mæta óskum þeirra. Heimsóknin tekur 

u.þ.b. 1 – 1 ½ klukkustund fyrir grunnskólanema og innifalið í safnaheimsókninni er leiðsögn, 

verkefnavinna og umræður. 

 Kennarar reiða sig oftast á þjónustu safnsins og fæstir þeirra eru í stakk búnir að sjá 

alfarið um kynningarnar. Margir þeirra koma þó oft með skemmtileg sjónarhorn og myndast 

getur skemmtilegt samspil safnakennara og grunnskólakennara. Langflestir kennarar reiða sig 

þó alfarið á fræðslu safnakennarans en sjá hins vegar um að kynna sýningarnar fyrir 

nemendum eftir bestu getu áður en þeir koma á safnið. Rakel gerði tilraun til að þjálfa kennara 

til að stunda sjálfir safnfræðsluna þegar um var að ræða marga hópa frá sama skóla sem 

heimsóttu safnið en árangurinn varð ekki nógu góður, enda eins og Rakel segir „[er] um mjög 

sérhæfða miðlun að ræða”.
32

 

 Þegar Rakel var spurð um mikilvægi samspils grunnskólakennara og safns taldi hún 

það mjög mikilvægt að kennarar notuðu safnið í þeim tilgangi að það þjónaði annarri kennslu 

skólans og að þeir leituðu sér aðstoðar fagfólks safnanna til þess. „Nám á safni ætti að vera 

sjálfsagður hluti af grunnnámi íslenskra skólabarna”.
33

 Nemendur ættu einnig að þekkja helstu 

listamenn þjóðarinnar og þau verðmæti sem þjóðin á sem geymd er í sameign þjóðarinnar þ.e. 

Listasafni Íslands. 

 Eins og áður sagði er safnið ríkisrekið og fær úthlutað ákveðnu fjármagni á ári til 

reksturs safnsins. Það fær enga sérstaka styrki til að taka á móti hópum en gert er ráð fyrir 
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þeim kostnaði í fjárúthlutun. Safnið tekur engin gjöld fyrir safnaheimsóknir nemendahópa en 

skólinn þarf hins vegar að sjá um kostnað ferða til og frá safni. Áður fyrr stóð Reykjavíkur-

borg fyrir kostnaði rútuferða nemenda á söfnin í borginni. Það var hins vegar afnumið fyrir 

mörgum árum. Borgin greiðir ennþá fyrir rútuferðir í 4., 6. og 8. bekk á söfn í eigu 

Reykjavíkurborgar. Rakel taldi það geta styrkt og aukið safnaferðirnar ef Reykjavíkurborg 

tæki aftur upp að kosta rútuferðir á söfnin eins og hún gerði áður með góðum árangri.  

 Mikilvægur þáttur í fræðslustarfsemi safna er mat þeirra á fræðslunni. Listasafn 

Íslands hefur fengið HÍ (Háskóla Íslands) til að útbúa notendakannanir. Einnig hefur 

fræðsludeild lagt spurningar fyrir nemendur um upplifun þeirra af safninu. Árið 2007-2008 

var unnið rannsóknarverkefni á vegum fræðsludeildar um árangur heimsókna leikskólabarna 

ásamt öðru mati sem safnið hefur staðið fyrir.
34

 

3.3 Listasafn Reykjavíkur 

Listasafn Reykjavíkur er í eigu og rekstri Reykjavíkurborgar. Undir stjórn Listasafns 

Reykjavíkur eru starfsrækt þrjú safnahús; Ásmundarsafn, Hafnarhús og Kjarvalsstaðir. Hjá 

safninu starfa 19 fastráðnir starfsmenn og var fjöldi safngesta rúm 197.000 árið 2008, af þeim 

voru safngestir Kjarvalsstaða flestir. AlmaDís Kristinsdóttir er verkefnastjóri fræðsludeildar 

safnsins og svaraði hún nokkrum spurningum um fræðslustarf safnsins. 

 Menntastefna safnsins er í vinnslu en tekur hún mið af kennslufræði hugsmíðahyggju 

sem liggur að grundvelli öllu fræðslustarfi safnsins. Að sögn ÖlmuDísar byggir menntastefna 

safnsins „á þeim sýningum sem eru í boði hverju sinni” og tekur hún „mið af safnkostinum og 

starfsemi safnsins ásamt faglegri nálgun á því efni sem til umfjöllunar eða skoðunar er hverju 

sinni”.
35

 Reynt er að koma til móts við misjafnar þarfir safngestanna og taka þarf tillit til bæði 

þroska þeirra og þekkingar. Lögð er áhersla á aðalnámskrár skólastiganna og eru þær jafnan 

hafðar til hliðsjónar við fræðslustarfið. Safnaráð virkar sem leiðbeinandi vettvangur fyrir 

safnið meðal annars með fyrrnefndri skýrslu um menntunarhlutverk safna undir nafninu 

Fræðsla fyrir alla frá árinu 2007. 

 Starfandi eru tveir verkefnastjórar í fræðsludeild safnsins sem sjá um fræðslustarf 

safnahúsanna. Þeir skipta með sér verkum og sér annar um almenna miðlun, fyrirlestra, ýmsa 

viðburði og þess háttar. Hinn sér um samskipti við skólana og hefur umsjón með fræðslustarfi 

fyrir börn og fjölskyldur. Einnig sér sá starfsmaður um mótun fræðsluleiða eða verkefna. 
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Menntun starfsmanna safnsins sem sjá um fræðsluna er á sviði lista og hönnunar á háskóla-

stigi ásamt kennslufræði og kennsluréttindum. 

 Aðstaða safnsins til fræðslu og lærdóms er mjög góð, þar er bókasafn sem er 

aðgengilegt öllum á opnunartíma safnsins og er einnig notað til fundarhalda. Jafnframt geta 

nemendur og aðrir fengið afnot af sölum safnsins til vinnu vegna rannsókna eða annarrar 

vinnu. 

 Um 10.000 nemendur heimsækja safnið árlega og þar fyrir utan eru um 40 

fjölskylduviðburðir á ári þar sem gestir eru á bilinu 10 – 70 manns. Fjöldi nemendahópa frá 

grunnskólunum árið 2008 voru 180 en árið á undan heimsóttu 225 hópar safnið. Flestir 

grunnskólahóparnir koma frá höfuðborgarsvæðinu. 

 Aðspurð að því hvernig safnaheimsóknin verður til sagði AlmaDís að safnið byrjar á 

að senda bréf og bækling á haustin til skólanna með kynningu á safnastarfseminni og 

upplýsingum um komandi sýningar og viðburði skólaársins. Þar næst panta kennarar leiðsögn 

með góðum fyrirvara. Safnið hefur einnig auglýst í Skólavörðunni, tímariti Kennarasambands 

Íslands og svo stendur til að bjóða upp á kennarakvöld á haustin til að kynna komandi dagskrá 

fyrir kennurum. 

 Safnið er með föst verkefni í boði fyrir ákveðna árganga skólanna. Fyrir 4. bekk býður 

safnið upp á heimsókn á Ásmundarsafn með tilheyrandi kynningu og verkefni. 6. bekkur fær 

heimsókn á Kjarvalsstaði með leiðsögn og verkefnum og fyrir 8. bekk er verkefni og leiðsögn 

um Erró-safnið í boði. Reykjavíkurborg greiðir fyrir rútuferðir þessara hópa og sér safnið um 

að panta rútuferðina eftir að grunnskólakennari hefur pantað leiðsögnina hjá safninu. Þessi 

verkefni eru í föstum skorðum en safnið tekur einnig við öðrum nemendahópum. 

 Aðrar heimsóknir grunnskólahópa eru misjafnar og er fræðslan í samhengi við 

sýningar og eftirspurnir kennara og hópa. Stundum er boðið upp á listsmiðjur fyrir bæði 

skólahópa og fjölskyldur. Venjuleg safnaheimsókn varir yfirleitt í um eina klukkustund og 

safnakennari sýnir nemendum valin verk sýningarinnar en er jafnframt með opinn huga fyrir 

áhuga nemenda. Lögð er áhersla á opnar spurningar og umræður og leitast er við að nemendur 

öðlist lærdóm með því að uppgötva sjálfir. Reynt er að miðla upplýsingum um sýningu og 

verk á eins áhrifaríkan og markvissan hátt og mögulegt er.  

 Samkvæmt ÖlmuDís eiga bæði söfn og grunnskólakennarar frumkvæði að 

safnaheimsóknum. Sumir kennarar eru mjög áhugasamir og koma oft yfir árið en aðra þarf að 

pressa svolítið á og senda til þeirra sömu upplýsingar ár eftir ár til að virkja þá í að nýta sér 

safnaheimsóknirnar sem hluta af námi grunnskólanema. 
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 Safnakennarar sjá nánast alfarið um kennsluna á safninu en samvinna milli 

safnakennara og grunnskólakennara getur átt sér stað að einhverju leiti. AlmaDís sagði það 

mikilvægt að grunnskólakennararnir væru virkir þátttakendur í safnaheimsókninni því þeir 

þekkja nemendur sína miklu betur en safnakennarinn. Séu þeir virkir og áhugasamir geta þeir 

einnig nýtt efnið og tengt það við annað efni skólans og það sem unnið er með í kennslu-

stofunni.  

Miklu máli skiptir að skýr tilgangur sé með heimsókninni og að hún sé vel undirbúin, 

einnig þarf að fylgja henni eftir svo lærdómur eigi sér stað. Þar skiptir samspil safnakennara 

og grunnskólakennara miklu máli svo að nemendur fái sem mest út úr safnaheimsókninni. Ef 

tilgangur heimsóknarinnar er ekki skýr verður safnaheimsóknin einungis afþreying eða 

tilbreyting fá hefðbundnu námi. Samkvæmt ÖlmuDís mæta „áhugasamir og meðvitaðir 

kennarar ... yfirleitt með mjög vel undirbúna nemendur og vita hvað þeir vilja fá út úr 

heimsókninni”.
36

 

Mat Listasafns Reykjavíkur á fræðslustarfi sínu hefur falist í spurningakönnunum sem 

lagðar eru fyrir kennarana. Kannanirnar hafa verið í stöðugri þróun frá árinu 1999 og 

samanstendur könnunin nú af 38 spurningum sem svarað er á þriggja til fimm þrepa kvarða. 

Einnig er opin spurning í lokin þar sem kennarar geta komið með eigin athugasemdir.
37

 

 

3.4 Samanburður 

Nordiska Akvarellmuseet, Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur eru á margan hátt lík og 

stuðla öll að varðveislu menningararfsins og kynningu samfélagsins á honum. Þau eru öll 

leiðandi listasöfn hvert á sínu sviði sem leggja auk þess mikla áherslu á fræðslustarf sitt. 

Nordiska Akvarellmuseet er sjálfseignastofnun, rekin að mestu leiti með eigin 

fjármögnun ásamt styrkjum úr ýmsum áttum. Sveitafélagið sem safnið er staðsett í hefur veitt 

ríkulega styrki til safnsins sem og Norræni menningarsjóðurinn og fleiri menningartengdir 

sjóðir. Sjóðum frá sveitafélögum fylgja ákveðnar skyldur svo sem fræðslu- og samfélags-

tengdar skyldur en safnið hefur svo sem alltaf verið framarlega á því sviði alveg frá opnun 

safnsins árið 2000. 

 Listasafn Íslands er eign íslenska ríkisins og þar með eign þjóðarinnar. Safnið er rekið 

af ríkinu og fær úthlutað fé í fjárlögum til reksturs starfseminnar. Safnið starfar eftir 
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lögbundnu hlutverki og ákvæðum um hina ýmsu þætti starfseminnar. Safnið hefur skyldum að 

gegna gagnvart þjóðinni og eru þær bundnar í lög landsins. 

 Listasafn Reykjavíkur er í eigu Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með listaverkaeign 

borgarinnar. Borgin sér um rekstur safnsins og ber ábyrgð á stjórnun þess. Safneignin er sýnd 

í þeim þremur safnahúsum er tilheyra Listasafni Reykjavíkur en það eru Ásmundarsafn, 

Hafnarhús og Kjarvalsstaðir.
38

 

3.4.1 Áherslur 

Nordiska Akvarellmuseet sérhæfir sig á sviði vatnslitatækninnar, í allri útfærslu og 

öllum formum. Safnið einblínir á samtímalist og þá sérstaklega norræna samtímalist en teygir 

einnig anga sína til breiðara tímabils og menningar. Mikil áhersla er lögð á safnfræðsluna og 

er hún rótin og grunnurinn í allri starfsemi safnsins. Sýningar eru settar upp út frá ákveðnum 

menntunarlegum hugmyndum en ekki öfugt.
39

  

Listasafn Íslands er meginsafn íslenskrar myndlistar á Íslandi og fremsta safn um 

íslenska myndlist í heimi. Lögð er ríkuleg áhersla á rannsóknir, heimildaöflun og kynningu á 

íslenskri myndlist og veitir safnið einnig erlendum aðilum upplýsingar um hið sama. Eitt af 

lögbundnu hlutverki safnsins er einnig að veita innlendum söfnum faglega ráðgjöf eftir 

þörfum. Annað lögbundið hlutverk safnsins er að kynna safnið og starfsemi þess fyrir 

nemendum skóla í samráði við skólayfirvöld, hvort sem er í skólanum sjálfum eða á safninu.
40

 

Listasafn Reykjavíkur einbeitir sér að nútímalist ásamt annarri list sem og varðveislu 

og kynningu á verkum þriggja af stærstu listamönnum Íslands, Jóhannesar S. Kjarvals, 

Ásmundar Sveinssonar og Errós. Safnið er einnig framarlega á sviði byggingarlistar og 

hönnunar. Safnið leggur mikla áherslu á fræðslustarf sitt og miðlunar til almennings.
41

 

3.4.2 Fræðslustarfsemi fyrir grunnskóla 

Öll söfnin eru með gott fræðslustarf fyrir grunnskóla og taka vel á móti nemendahópum. 

Áherslurnar í fræðslustarfinu eru misjafnar og vinna söfnin hvert með sínum hætti. 

 Nordiska Akvarellmuseet leggur mesta áherslu á grunnskólana sem liggja næstir 

safninu en hefur jafnframt unnið með fleiri sveitafélögum. Safnastarfið er vel skipulagt og 

lögð er mikil vinna í hvern nemendahóp. Vinnan hjá hópnum hefst í skólanum áður en hann 

kemur á safnið, nemendur eru hálfan dag á safninu og svo heldur vinnan áfram þegar aftur er 
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komið í skólann. Unnið er með ákveðna aldurshópa eftir sýningum og safnaferðirnar eru 

fléttaðar inn í stundaskrá skólans. 

 Listasafn Íslands kynnir safnastarfið fyrir kennurum og stjórnendum skólanna og 

grunnskólakennararnir sjá svo um að hafa samband við safnið til að bóka heimsóknir með 

nemendur sína. Safnakennari sér alfarið um kynningu á safninu og nemendur vinna svo 

verkefni út frá sýningu og eru umræður á eftir verkefnavinnu hluti af safnaheimsókninni. 

Kennarar sjá hins vegar um að kynna nemendum sýningarnar áður en komið er í safnið. 

 Listasafn Reykjavíkur tekur mið af hugsmíðahyggju í fræðslustarfi sínu og byggir 

fræðslustarf fyrir grunnskóla með hliðsjón af aðalnámskrá grunnskóla. Safnið býður upp á 

sérstök verkefni fyrir 4., 6. og 8. bekk sem taka mið af þeim safnahúsum og verkum þeirra 

þriggja íslensku listamanna er safnið varðveitir. Safnið býður einnig upp á listasmiðjur fyrir 

börn og fjölskyldur og heldur marga fjölskylduviðburði á ári. Listasafn Reykjavíkur býður 

auk þess upp á venjulegar safnaheimsóknir grunnskólahópa þar sem veitt er leiðsögn og 

ákveðin verk valin til að sýna. 

Nordiska Akvarellmuseet metur fræðslustarf sitt jafnóðum og er matið stór þáttur 

fræðslustarfsins. Án matsins er ómögulegt að þróa verkefnin og er matið unnið í nánu 

samstarfi með þeim er taka þátt í fræðsluverkefnum safnsins. Stöðugt mat er einnig í gangi hjá 

Listasafni Íslands og HÍ hefur verið fenginn til að útbúa spurningalista fyrir þátttakendur á 

sýningum og fræðsluverkefnum. Listasafn Reykjavíkur hefur spurningalista sem er í stöðugri 

þróun sem lagður er fyrir grunnskólakennarana við lok heimsóknar. Í lok listans gefst 

kennurum rými til að skrifa eigin athugasemdir um safnaheimsóknina og fræðslustarfið.
42

 

4. Könnun á listasafnaferðum myndmenntakennara með 

grunnskólahópa 

4.1. Inngangur 

Safnaferðir eru mikilvæg viðbót í menningarlega menntun grunnskólanemenda. Til að hægt sé 

að gera safnaferðir að árangursríkum þætti í menntun barna skiptir miklu máli að reynsla og 

þekking myndmenntakennara sé höfð til hliðsjónar við safnakennsluna. Það eru þeir sem fara 

með nemendum sínum á söfnin og er því upplifun þeirra af safnaferðum mikilvægur þáttur í 

ferli safnaheimsóknanna.  

                                                 
42

 AlmaDís Kristinsdóttir 2009, Bera Nordal 2009, Rakel Pétursdóttir 2009 



22 

 

Með rannsókninni voru kennarar spurðir ýmissa spurninga er spönnuðu starf þeirra, 

menntun, áhuga á listum og safnaheimsóknir þeirra með nemendahópum. Einnig gafst þeim 

rými til að koma á framfæri eigin athugasemdum um allt er varðar safnaferðir grunnskóla-

nemenda. Vonast er til að niðurstöður þessar gefi skýra mynd af reynslu og upplifun mynd-

menntakennaranna af safnaheimsóknum þeirra á listasöfnin og að þær megi stuðla að 

jákvæðri þróun og auknu samstarfi listasafns og skóla. 

4.2. Aðferð 

Framkvæmd var megindleg rannsókn þar sem rannsóknasniðin voru annars vegar lýsandi 

rannsókn til að gefa upplýsingar um tíðni heimsókna og tengsla grunnskóla við listasöfn og 

hins vegar fylgnisnið til að kanna tengsl stöðu, aldurs og áhuga kennara við samvinnu og 

heimsóknir myndmenntanemenda á söfn. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hver upp-

lifun kennara af safnaheimsóknum með nemendahópum væri og hvort þeirra eigin reynsla í 

lífi og námi hefði áhrif á ofangreinda þætti. 

Rafrænn spurningalisti var sendur með tölvupósti til allra myndmenntakennara í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu, annars vegar í gegnum skólastjórnendur skólanna og 

hins vegar í gegnum Guðnýju Jónsdóttur, formann Félags íslenskra myndlistarkennara. 

Markhópurinn var starfandi myndmenntakennarar í grunnskólum höfuðborgarsvæðisins og 

úrtakið hið sama. Könnunin var nafnlaus og allar spurningar á listanum voru valfrjálsar. 

Samtals svöruðu 24 myndmenntakennarar frá öllu höfuðborgarsvæðinu spurningalistanum. 

4.3. Niðurstöður 

Fyrstu atriði sem spurt var um voru vinnustaður, aldur kennara og starfsaldur þeirra. Spurt var 

um þessa þætti til að athuga hvort einhver tengsl væru á milli þessara atriða og safnaheims-

ókna kennara á listasöfn. Rannsóknin sýndi lítil sem engin tengsl aldurs og starfsaldurs við 

aðra þætti en há fylgni var milli staðsetningar skólans er þeir kenna í og hvaða söfn kennarar 

völdu að heimsækja. Sá þáttur verður skoðaður nánar hér að neðan. 

Menntun myndmenntakennara var af ýmsum toga og mátti sjá á svörum þeirra að þeir 

koma úr ólíkum áttum.  
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Menntun myndmenntakennara

25%

8%

8%38%

8%

13%

B.Ed frá KHÍ eða Háskólanum á

Akureyri

B.Ed ásamt annarri listmenntun á

háskólastigi

Nám frá Mynd og hand / LHÍ

með/án frekara listnámi

Nám frá Mynd og hand / LHÍ

ásamt kennsluréttindum

M.Ed. ásamt frekara listnámi á

háskólastigi

Óuppgefið
Fjöldi svara: 24

  
Mynd 1. Menntun kennara. Sýnir mismunandi menntun þeirra myndmenntakennara er tóku þátt í 

könnuninni. 

Eins og sjá má af mynd 1 er meirihluti myndmenntakennara sem tóku þátt með einhverskonar 

listnámsmenntun að auki kennaramenntunar eða a.m.k. 54%. Þegar tengsl á milli menntunar 

og áhuga kennara á myndlist voru skoðuð var ekki hægt að sjá að þau skiptu sköpum en 

fylgnistuðullinn var einungis r = 0,14
43

. Hins vegar má ef til vill gera ráð fyrir því að kennarar 

sem starfa sem myndmenntakennarar velji þá starfsgrein vegna áhugans.  

Kennarar voru beðnir að gefa áhuga sínum á myndlist, listasögu og listasöfnum 

einkunn á bilinu 1 – 10 og voru meðaleinkunnir kennaranna á þessum þáttum allar um eða 

yfir 9. Lág jákvæð fylgni var á milli áhuga kennara á myndlist og fjölda safnaferða þeirra með 

nemendahópa eða r = 0,29 en þar sem áhugi var svo mikill hjá öllum þátttakendum var erfitt 

að greina hvort áhugi hefði bein áhrif á safnaheimsóknir. Einn kennari sem tók þátt í 

rannsókninni benti mér góðfúslega á að notkun kennara á söfnunum þarf ekki að vera í neinu 

samhengi við áhuga kennara á listasöfnunum þar sem það fjármagn sem borgin úthlutar til 

þessara heimsókna er ekki í neinu samræmi við fjarlægð skólanna frá söfnunum. 

Spurt var um kynni myndmenntakennara af safnaferðum í eigin námi og má sjá á 

mynd 2 að svörin eru mjög misjöfn: 

                                                 
43

 Fylgnistuðull er tala á milli -1 og +1 sem sýnir fylgni milli tveggja breyta táknaður með r, því hærri sem talan 

er því meiri fylgni hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð.  
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Kynni kennara af safnaheimsóknum í eigin námi

5%
9%

9%

31%14%

32%

engin

mjög lítil

lítil

miðlungs

mikil

mjög mikil

Fjöldi svara: 22

  
Mynd 2. Kynni kennara af safnaheimsóknum í eigin námi 

Þessi spurning var lögð fyrir myndmenntakennarana til að athuga hvort einhver tengsl væru á 

milli reynslu af safnaferðum í eigin námi kennara og hversu oft kennarar færu með nemenda-

hópa sína á söfn. Það kom hins vegar á óvart að fylgni milli þeirra breyta var r = - 0,21 eða 

lág neikvæð fylgni. Mynd 3 sýnir hins vegar hversu oft þeir hafa farið á söfn með 

nemendahópum síðastliðin 5 ár: 

Fjöldi safnaferða kennara með nemendahópa síðastliðin 5 ár

4%

20%

21%

21%

8%

13%

13% 0

1-5

6-9

10-15

16-19

20 sinnum eða oftar

óuppgefið

Fjöldi svara: 24

Fjöldi safnaferða

Hlutfall 

kennara í 

prósentum

 
Mynd 3. Fjöldi safnaferða kennara með nemendahópa síðastliðin 5 ár 

Mikill munur er á milli safnaheimsókna kennara og voru heimsóknirnar frá einni og upp í 

rúmlega 20 á þessu tímabili. Einungis einn kennari hafði ekki farið á listasafn með nemendum 

en í þeim skóla sáu bekkjakennarar alfarið um safnaferðir. Skoða má nokkra aðra þætti til að 

finna hugsanlega skýringu á þessu dreifða bili.  
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Hver á frumkvæði að safnaheimsóknum nemenda skólans?

Skólastjóri 0%

Skólastjórn 0%

Myndmenntakennari 

76%

Samstarf allra 8%

Bekkjakennari 4%

Samvinna kennara

árgangs 8%

Ósvarað 4%

Fjöldi svara: 24

 
Mynd 4. Hver á frumkvæði að safnaheimsóknum nemenda skólans? 

Mynd 4 sýnir að frumkvæði að safnaheimsóknum kom að stærstum hluta frá myndmennta-

kennurum sjálfum. Í engum tilfellum átti skólastjórn eða skólastjóri frumkvæði og í einungis 

16% tilfella komu tillögur að safnaheimsóknum frá öðrum aðilum innan skólans.  

Fjölbreytni í safnaheimsóknum myndmenntakennara var góð og á mynd 5 má sjá 

hvaða listasöfn kennarar hafa farið með nemendur á: 

 Söfn sem kennarar hafa farið á með nemendur sína
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Mynd 5. Söfn sem kennarar hafa farið á með nemendur sína. Sýnir úrval listasafna er kennarar hafa farið 

á með nemendahópa og fjölda þeirra kennara er hafa farið á hvert safn fyrir sig. 
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Önnur söfn og sýningar er kennarar höfðu farið með nemendur á voru t.d. Listasafn Sigurjóns 

Ólafssonar, Gerðuberg, Norræna húsið, 101-Orkuhúsið, Listahátíð, Listasalur Mosfellsbæjar, 

Þjóðminjasafnið o.fl. 

Við spurningu um val kennara á listasöfnum fengust áhugaverð svör: 

 7 af 20 kennurum svöruðu að frekar kæmi til greina að heimsækja söfn sem væru í 

göngufæri sökum tíma og fjárskorts. 

 4 af 20 kennurum sögðu að söfnin sem bjóða upp á rútuferðir að kostnaðarlausu fyrir 

nemendur kæmu helst til greina að heimsækja. 

 9 af 20 kennurum velja söfn einungis vegna menningarlegra þátta þ.e. einhvers 

sérstaks sem söfnin hafa uppá að bjóða svo sem ákveðinnar sýningar eða þess háttar. 

Af þessum svörum má draga þá ályktun að kennurum séu ekki gefnar nægilega frjálsar hendur 

varðandi val á safnaheimsóknum sökum fjárhagslegs þáttar og einnig sökum tímaskorts en 13 

af 20 kennurum telja frekar þau söfn koma til greina þar sem þessir þættir flækjast ekki fyrir.  

Hver stóð straum  af kostnaði ferðarinnar?

41%

21%

4%

21%

13% Skólinn

Safnið

Bæjarfélagið

Enginn kostnaður

Óuppgefið

Fjöldi svara: 24

Mynd 6. Hver stóð straum af kostnaði ferðarinnar? 

Mynd 6 sýnir hverjir stóðu straum af kostnaði ferðar í síðustu safnaheimsókn nemendahópa 

og hlutfall kostnaðaraðila í prósentum. Stærsti borgunaraðili ferða til og frá safni er skólinn. 

21% af safnaferðum hópa voru kostaðar af því safni er heimsótt var. Taka má fram að 

Listasafn Reykjavíkur hefur staðið fyrir rútuferðum ákveðinna aldurshópa á sérstakar 

sýningar. Það er eina listasafnið sem býður upp á rútuferðir skólunum að kostnaðarlausu. Í 

21% tilfella var enginn kostnaður við safnaferðina en í þeim tilfellum fóru nemendur 

gangandi á safnið. 

Kennararnir voru spurðir hvort farið væri frekar með ákveðna aldurshópa á sýningar 

en aðra. Svörin voru misjöfn eftir skólum. 25% svara bentu til þess að enginn munur væri á 

því hvaða aldurshópar fengju að fara á söfn. Reynt væri að skipuleggja safnaferðir fyrir alla 
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aldurshópa. Í 75% tilvika voru sumir aldurshópar algengari en aðrir en mjög misjafnt var á 

milli skóla hvaða aldurshópar það voru.  

Kennarar voru spurðir ýmissa spurninga um síðustu safnaferð þeirra með nemanda-

hópum sínum. Þær tengdust skipulagi safnaferðar, undirbúningi kennara, menntunar- og 

skemmtunargildi ferðar, móttöku safns ásamt fleiri þáttum. Kennarar svöruðu spurningunum 

út frá eigin reynslu og upplifun með einkunn á bilinu 1 – 10.  

Tafla 1. Tengsl ýmissa atriða er kennarar voru spurðir um 

Tengsl milli: Fylgnistuðull 

skipulags safnaferðar að hálfu kennara og menntunargildis ferðar 0,449 

skipulags safnaferðar að hálfu kennara og skemmtunargildis ferðar 0,370 

menntunargildis og skemmtunargildis ferðar 0,684 

móttöku safns og menntunargildis ferðar 0,577 

móttöku safns og skemmtunargildis ferðar 0,759 

hversu vel kennari var að sér um sýningu og menntunargildis ferðar 0,357 

hversu vel kennari var að sér um sýningu og skemmtunargildis ferðar 0,213 

agastjórnunar hóps og menntunargildis 0,182 

agastjórnunar hóps og skemmtunargildis 0,435 

agastjórnunar hóps og áhuga nemenda 0,566 

Eins og sjá má af töflu 1 er jákvæð fylgni milli allra þátta er greindir voru. Fylgnin er þó 

mismikil sem ætti að geta gefið nokkra hugmynd um hvaða þættir eru mikilvægir í 

safnaheimsóknum. 

Rannsókn sem ber yfirskriftina Effective school visits to museums birt árið 1991 og 

unnin af HMI (Her Majesty’s Inspectorate) sýndi fram á að þrjú atriði væru nauðsynleg til að 

skólaheimsóknir á söfn bæru árangur. Þau voru: vönduð skipulagning kennara, gæði sýningar 

safnsins og menntunarleg sérfræðiþekking safnastarfsfólks.
44

 

 Fylgni milli skipulags kennara fyrir safnaferð og bæði menntunar- og skemmtunar-

gildis ferðarinnar var miðlungs há (sjá töflu 1) og staðfestir niðurstöður um mikilvægi þessa 

þáttar. Ekki var spurt um gæði sýningar né sérfræðiþekkingu safnastarfsfólks. Það sem kom 

hins vegar ef til vill mest á óvart var há fylgni milli móttöku safnsins og skemmtunargildis 

ferðarinnar. Draga má þá ályktun að þeim betri móttökur sem safnið veitir því ánægjulegri 

verður safnaheimsóknin nemendum og möguleiki þar með til náms hærri en ella. 

 Kennarar voru almennt frekar jákvæðir til safnaheimsókna sinna með nemendum og 

gáfu móttökum safnanna góðar einkunnir. 

                                                 
44

 Anderson, David 1999:80 
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Tafla 2. Mat kennara á móttöku safns.  

Sýnir mat kennara á móttöku safns, á bilinu 1-10, er þeir fóru síðast á með nemendahóp. 

Listasafn 

Meðaleinkunn kennara 

á móttökur safns 

Ásmundarsafn 9,50 

Gerðarsafn 9,50 

Hafnarborg 8,50 

Kjarvalsstaðir 8,20 

Listasafn Íslands 10,00 

Listasafn Reykjavíkur Hafnarhús 8,67 

Þjóðminjasafnið 9,00 

 

Efst á lista voru Listasafn Íslands, Ásmundarsafn og Gerðarsafn en hin söfnin fylgdu fast á 

eftir. Eins og sjá má á töflu 2 voru kennarar mjög ánægðir með móttökur safnanna. 

 Langflestir kennaranna höfðu mikinn áhuga á að fara aftur á safn með nemandahóp. 

Kennarar voru beðnir að gefa áhuga sínum einkunn á bilinu 1 – 10. Af 21 kennara sem 

svaraði spurningunni gáfu 16 kennarar áhuga sínum einkunn á bilinu 8 – 10 og 5 kennarar 

gáfu áhuga sínum einkunn á bilinu 5 – 7. Einnig voru kennarar spurðir hversu mikil áhrif 

síðasta safnaferð hefði á áhuga þeirra til að fara aftur á safn og sjá má niðurstöður þeirrar 

spurningar á mynd 7: 

Hversu mikil áhrif hafði síðasta safnaferð á áhuga þinn til að 

fara aftur á safn með nemendum?

29%

29%

42%

Mjög lítil eða lítil áhrif

(einkunn 1-4)

Miðlungs (einkunn 5-7)

Mikil eða mjög mikil

(einkunn 8-10)

Fjöldi svara: 21

 
 Mynd 7. Áhrif síðustu safnaferðar á áhuga kennara til að fara aftur á safn með nemendum.  

Kennarar svöruðu spurningunni með einkunn á bilinu 1 – 10 sem eru svo flokkaðar eins og sjá má hér að 

ofan. 



29 

 

4.4. Umræða 

Kennarar voru almennt mjög ánægðir með safnaheimsóknirnar. Þeir töldu þær mikilvægan 

hluta af menntun barnanna og allir kennarar vildu fara aftur á listasafn með nemendur sína. 

Fjölbreytni í safnavali virtist nokkuð góð og voru kennarar almennt nokkuð vel að sér um 

hvað væri í boði.  

 Greinilegt er að móttaka safnanna er mikilvægur þáttur í menntunar- og 

skemmtunargildi nemendanna og ber því að leggja mikla áherslu á að vel sé að henni staðið. 

Kennarar gáfu söfnunum mjög góða einkunn fyrir móttökur sínar og má því segja að þær 

kröfur séu uppfylltar. 

 Tölur um frumkvæði að safnaheimsóknum sýndu að myndmenntakennarar áttu 

frumkvæði að safnaferðum í langflestum tilfellum. Af því má draga þá ályktun að 

myndmenntakennari sé svolítið utangátta og fái ef til vill ekki þann stuðning innan skólans til 

safnaheimsókna sem ætla mætti. Einn kennari tók það sérstaklega fram í athugasemdum að 

ábyrgðin lægi alfarið á kennara og vel mætti dreifa þeirri ábyrgð á aðra í skólanum. 

Tíma- og fjárskortur voru þættir sem að mati kennara hindruðu safnaferðir til muna. 

Þessir þættir voru eins og rauður þráður í gegnum svör kennara við ýmsum spurningum er 

vörðuðu safnaheimsóknir og ferðir á söfnin. Í athugasemdum kennara kom fram að kostnaður 

við ferðir var einn af þeim þáttum er margir kennarar töldu draga verulega úr fjölda 

safnaferða. 

Ekki var lögð nægileg áhersla á mikilvægi safnaheimsókna, hvorki hjá skólunum 

sjálfum eða hjá þeim yfirvöldum er úthlutuðu fjármagni til skólanna. Eins voru kennslustundir 

myndmenntakennslu óhentugar til safnaheimsókna og í mörgum tilfellum lítið svigrúm gefið 

til að bæta við þeim tíma í stundatöflu til að safnaheimsókn gæti átt sér stað. Í langflestum 

skólum eru kennslustundir myndmenntakennslu 80 mínútur og sá tími dugir varla til 

safnaheimsókna nema safnið sé mjög nálægt eða hægt sé að fara á safn með rútuferðum.  

Eins og áður kom fram er fjármagn til rútuferða vegna safnaheimsókna nemenda hins 

vegar ekki í forgangi. Fyrir vikið völdu margir kennarar frekar að fara á söfn sem eru í 

göngufæri við skóla eða þar sem rútuferðir eru í boði safnsins. Þar af leiðandi eru nemendur í 

skólum sem staðsettir eru lengra frá söfnum líklegri til að fá færri safnaheimsóknir í námi sínu 

en nemendur í þeim skólum sem eru nær söfnum. 
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5. Samstarf listasafna og skóla 

Samstarf milli listasafns og skóla býður upp á möguleika til menningarlegrar menntunar 

grunnskólanema sem erfitt er að bjóða nemendum upp á einungis í skólanum sjálfum. 

Orð Lars Nordström, einn af talsmönnum Kontinua, um samstarf milli þessara tveggja 

stofnanna voru lýsandi: „Skólinn vinnur fyrir framtíðina á sama tíma og söfnin reyna að 

útskýra söguna. Þess vegna er það jákvætt að skóli og söfn mætist.
45

  

5.1. Aðalnámskrá grunnskólanna og safnaheimsóknir 

Aðalnámskrá grunnskóla er eitt helsta verkfæri sem skólar, kennarar og aðrir sem gegna 

kennslu og menntunarstörfum innan grunnskólans styðjast við. Aðalnámskráin felur í sér öll 

markmið sem grunnskólanum er ætlað að uppfylla gagnvart nemendum sínum og er hún eins 

konar leiðarbók kennara ásamt hugmyndabanka. 

 Í aðalnámskrá grunnskólanna er sérkafli um myndlist þar sem fram koma þau 

markmið sem falla undir myndmenntakennslu. Hann er því eins konar leiðarbók 

myndmenntakennarans. Í þeim kafla segir að: 

Markmið myndlistarkennslu er því, auk þess að kenna tjáningarleiðir myndlistar, 

að gera nemendum kleift að skilja myndræna hugsun og gera þá læsa á sjónrænt 

umhverfi sitt, hvort sem um er að ræða fagurlistaverk listasafna eða „myndmál 

götunnar”. Nútímamanninum er nauðsynlegt að lesa myndir og skilja eðli þeirra. 

Til þess að hafa vald á umhverfi sínu þarf hann að vega og meta myndræn 

skilaboð.
46

 

Undir kaflanum Kennsla myndmenntar segir: „Fræðileg kennsla skal að hluta til 

samþætt verklegri kennslu á grunnskólastigi og fari fram með fyrirlestrum, verkefnum, 

safnaheimsóknum og í tengslum við starfandi listamenn”.
47

 Hér má sjá að aðalnámskráin 

býður upp á þann möguleika og gerir í raun þá kröfu að safnaheimsóknir séu hluti af námi 

grunnskólabarna.  

 Enn fremur segir í áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar að nemandi eigi að „geta 

gert grein fyrir þeim áhrifum og upplýsingum sem hann sækir á söfnum og sýningum” og í 

þrepamarkmiðum 9. bekkjar að nemendur skuli sækja „söfn og sýningar þar sem því verður 

                                                 
45

 „Skolan arbetar för framtiden, samtidigt som museerna försöker förklara historien. Därför är det bra att skola 

och museer möts.“ Lars Nordström, Kontinua Seminarie I  2004:11 
46

 Aðalnámskrá grunnskóla. Myndlist 2007 
47

 Aðalnámskrá grunnskóla. Myndlist 2007  
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við komið...”.
48

 Eru þessi markmið velkominn þáttur í menntun grunnskólabarna og ber okkur 

skylda til að framfylgja þeim. 

 Á málþingi um menntunarhlutverk safna árið 2005 sagði Steingrímur Sigurgeirsson, 

aðstoðamaður menntamálaráðherra: „Á grunnskólastigi gefur aðalnámskráin mikla möguleika 

á að skólar geti nýtt sér þann þekkingarbrunn sem finna má söfnum. Enda eru skólaheim-

sóknir grunnskólabarna stór þáttur hjá mörgum söfnum”.
49

 Orð hans vöktu athygli mína og 

ég ákvað að kanna frekar hversu stór þáttur skólaheimsóknir væru hjá söfnunum í raun og 

veru.  

Tafla 3. Hlutfall skólahópa af heildarfjölda gesta safna. 

Hlutfall skólahópa af heildarfjölda gesta safna 2004 2005 2006 

Listasafn ASÍ   0% 0% 

Listasafn Einars Jónssonar 25% 22% 20% 

Listasafn Íslands 16% 22% 11% 

Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn 21% 10% 13% 

Listasafn Reykjavíkur: Ásmundarsafn 1% 9%   

Listasafn Reykjavíkur: Kjarvalsstaðir 9% 5% 6% 

Listasafn Reykjavíkur: Hafnarhús 3% 6%   

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar 2% 6% 1% 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur 3% 5% 2% 

Þjóðminjasafn Íslands, aðalsafn 5% 12% 12% 

Hafnarborg - menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar 3% 4% 4% 

Á töflu 3 má sjá hlutfall skólahópa af gestafjölda safnsins. Þessar upplýsingar fengust frá 

Hagstofu Íslands.
50

 Þessar tölur gilda fyrir skólahópa á öllum stigum skólakerfisins þ.e. 

leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla. Sjá má á töflu 3 að hlutfall nemendahópa af 

heildarfjölda gesta er mjög mismunandi eftir söfnum. Á þeim stöðum þar sem auðir rammar 

eru í töflunni hafa ekki fengist upplýsingar um tiltekið safn það árið. Þar sem þessar 

upplýsingar innihalda nemendur á öllum skólastigum er hlutfall grunnskólahópa enn lægra. 

Hátt eða lágt er að sjálfsögðu álitamál en hjá flestum þessara safna er hlutfall nemenda á 

bilinu 2% – 13% og getur það nú varla talist hátt.  

Enn segir Steingrímur: „Námskráin gefur skólum, kennurum og nemendum mikið 

svigrúm og væri t.d. upplagt að nota heimsókn á söfn sem hluta af kennslunni”.
51

 En þó að 

námskráin gefi svigrúm þá dugir það eitt og sér ekki til. Samkvæmt svörum og skoðunum 
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kennara úr Könnun á listasafnaferðum myndmenntakennara með grunnskólahópa þá eru aðrir 

þættir sem standa í vegi fyrir aukningu safnaferða kennara með nemendur sína. Algengustu 

þættirnir sem kennarar töldu hindra safnaheimsóknir með nemendur voru tímaleysi og 

fjárskortur sem nánar var rætt um í kafla 4.4.  

5.2. Tilgangur samstarfsins 

Myndmenntakennsla í skólum er mikilvægur þáttur í þroska og tjáningu barna. Mismikil 

áhersla er lögð á myndmenntakennsluna eftir skólum en hún er hluti af námskránni og því 

skyldufag í íslenskum skólum. Listasöfnin eru þær stofnanir sem varðveita listir og menningu 

samfélagsins og eru fagaðilar á sínu sviði. Samstarf milli þessara stofnana þ.e. skóla og safns 

gefur börnunum tækifæri á að kynnast öllum hliðum listarinnar og fá að upplifa listaverkin af 

eigin hendi. 

5.2.1. Mikilvægi samstarfsins 

Án samvinnu við skólana, án tilvistar listar í skólanum, minnka möguleikar 

samfélagsins að þróast í átt mannúðarstefnu. Að týna manneskjunni í 

samfélagsþróuninni er hættulegt... Með listinni eigum við samskipti hvort við 

annað og hún gefur okkur líka tækifæri til að spyrja okkur hinna erfiðu en 

mikilvægu spurninga.
52

  

Þetta voru orð Beru Nordal um samstarfs safna og skóla og hvílir mikill sannleikur í 

þessum orðum. Við þurfum ef til vill að spyrja okkur sjálf hvað það er sem við viljum og með 

hvaða leiðum við getum nálgast það. Skólinn er grunnurinn og til að halda við menningu 

okkar og listum verðum við af byrja á menntun þeirra sem síðar meir munu erfa það hlutverk 

að vera í forsvari fyrir menningu og listir þjóðarinnar. 

 Ekki eiga öll börn sömu tækifæri til safnaheimsókna. Það getur stafað af ýmsum 

ástæðum og mörg börn stíga ef til vill aldrei fæti inn á listasöfn nema að áhugi foreldra þeirra 

liggi þar. Þess vegna er samstarf safns og skóla mikilvægt til að tryggja það að allir fái að 

njóta menningarlega réttar síns og kynnast listasöfnunum. Er því aðgengi að söfnum í 

tengslum við skólana mikilvægt, sérstaklega fyrir þau börn sem ekki fara á söfn annars.
53
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Samkvæmt David Anderson eru margir nemendur í Bretlandi sem fá ekki tækifæri til 

reglulegra heimsókna á söfnin með skólunum. Meginástæða þess er lítil þjálfun kennara til að 

nota söfnin við kennslu. Auk þess hefur afar lítið af upplýsingum og efni verið gefið út af 

skólum eða í samvinnu við skóla til að leiðbeina kennurum um hvernig hægt sé að nýta söfn 

með þeim hætti að nemendur fái sem mest nám út úr safnaferðum.  

Rannsóknin Effective school visits to museums sýndi fram á að einstaka safnaheims-

óknir nemenda bæru ekki mikinn árangur einar og sér heldur þyrfti fleiri safnaheimsóknir með 

reglulegu millibili til að nemendur öðlist þekkingu og lærdóm á safninu. Markvisst samstarf 

safns og skóla gæti gert safnaheimsóknir að föstum lið í menntun grunnskólanemenda og þar 

af leiðandi aukið möguleika nemenda til náms og einnig verið stoð fyrir kennara til að nýta 

sér söfnin sem menntastofnanir.
 54

 

Listasafn hefur svo mikið upp á að bjóða sem skólinn getur bara sýnt nemanda á takm-

arkaðan hátt án safnsins. Kennarinn getur kynnt ýmis verk fyrir nemendur í skólanum en það 

er ekki það sama og að sjá sjálft verkið. Þegar börnum eru sýnd listaverk í skólastofum sínum 

verða þau yfirleitt yfir sig hrifin þegar þau fá svo að sjá upprunalega verkið á sjálfu safninu.
55

  

En það er ekki bara verkið sem heillar heldur sjálft umhverfi safnsins. Jafnvel þegar 

safngestir heimsækja safnið einungis til að skoða fá útvalin verk þá umkringir safnið þá með 

mikilfenglegum frásögulegum hætti. Eins og rammi sem rammar inn verkin og gefur hverju 

þeirra einstaka merkingu.
56

 Þessa upplifun er ekki hægt að öðlast með því að sjá eitt stakt verk 

í skólastofu eða mynd af verki. 

 Hlutverk kennara er mikilvægur þáttur í samstarfi safns og skóla. Ólafur Proppé lýsti 

því vel á málþingi Safnaráðs um menntunarhlutverk safna: „Þeir vinna skipulega að því að 

afmarka og skilgreina fjölbreytileg verkefni, setja raunhæf markmið, vinna að framkvæmd 

þeirra á vettvangi og meta hvernig til hefur tekist”.
57

 Án virkrar þátttöku kennarans væri því 

samstarfið fátæklegt því það er kennarinn sem þekkir nemendur sína best og getur metið hvort 

starfið sé árangursríkt. 

Ólafur bendir einnig á að markhópur safnsins sé fjölbreyttur. Hvort sem um er að ræða 

nemendur í skólum eða aðra þá búi enginn einn einstaklingur yfir allri þeirri sérþekkingu sem 

nauðsynleg er til að mæta þörfum markhópsins. Þess vegna er teymisvinna einstaklinga með 

sérþekkingu sem tengjast þörfum markhópsins nauðsynleg til að leysa verkefni hverju sinni á 
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árangursríkan og faglegan hátt.
58

 Það má því segja að listkennsla barna hvort sem er í 

skólanum eða á safni verður ekki fullkomnuð fyrr en hún er sett í samhengi hvor við aðra þar 

sem samstarf aðila með sérfræðiþekkingu sé nauðsynleg til að mynda tengslin þar á milli. 

5.2.2. Hver ber ábyrgð 

Á málþinginu um menntunarhlutverk safna sagði Steingrímur Sigurgeirsson í ræðu sinni: 

Samvinna skóla og safna er afar mikilvæg, því söfn geta gengt mikilvægu 

hlutverki í tengslum við námskrár skólakerfisins. En þar reynir á frumkvæði, 

áhuga og faglega getu safnanna. Söfnin verða að búa til kennsluefni í samræmi 

við það nám sem gerð er krafa um í námskrá og bjóða skólunum að nýta sér það 

sem safnið hefur upp á að bjóða.
59

  

Þá vaknar ef til vill í hugum margra spurningin um það hver beri ábyrgðina. Eiga 

söfnin að bera ábyrgðina eða ríkið, skólinn eða sveitafélögin. Menntamálaráðuneyti leggur 

fram námskrá sem ætlast er til að skólar fylgi. Sveitarfélögin sjá um fjármögnun skólanna og 

Námsgagnastofnun býr til námsefni. En hver á að búa til námsefni safnanna sem nota á til 

kennslu fyrir grunnskólanema. Steingrímur Sigurgeirsson
60

 kom með það ráð að söfnin ættu 

að fá kennaranema til að útbúa námsgögn um sýningar og söfnin sjálf. Ég vitna hins vegar í 

orð Rakelar Pétursdóttur 
61

 sem sagði að „forsendur fyrir bættri þjónustu eru að forgangsröðun 

safnsins taki mið af menntunarhlutverki þess og að aukið fjármagn fáist til að efla starf-

semina“. Í þessum texta á hún við Listasafn Íslands en gera má ráð fyrir að sama gildi um 

önnur söfn. 

David Anderson sagði að til að ná sem bestum árangri verður sú ríkis- eða sveitastjórn 

sem stjórnar hverju safni að eiga frumkvæði að samstarfi við þau yfirvöld sem sjá um 

menntun í landinu og fá þau í lið með sér til að byggja upp samstarf við safnið og gera það að 

raunverulegri menntastofnun.
62

 Ljóst er að allir aðilar sem að málinu koma bera hluta af 

ábyrgðinni og til að árangursríkt samstarf geti orðið og fræðsla til skólanemenda borið 

árangur verða allir að taka þátt og vinna saman. 
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5.3. Kontinua – samstarfsverkefni skóla og listasafns 

Ástæðan fyrir vali mínu á umfjöllun um Kontinua er sú að ég tel það vera góða fyrirmynd 

fyrir önnur söfn og aðra skóla t.d. á Íslandi. Þetta er gott dæmi um verkefni sem vel var staðið 

að og gaf góðan árangur. Vöntun er á slíkum samstarfsverkefnum á Íslandi og mætti nýta 

margar af þeim hugmyndum sem fram komu í þessu ferli. 

Hugmyndin að Kontinua vaknaði árið 2000. Benita Nilsson, framkvæmdastjóri 

Nordiska Akvarellmuseet og Pia Wretlind, skólastjóri Åbyskólans í Mölndal, ræddu saman 

um hvernig búa mætti til verkefni og vinnuhætti þar sem grunnskólanemendur fengju innsýn í 

fleiri víddir listar og sköpunar. Þær töldu áhrif allt of margra verkefna sem söfn og skólar 

hefðu staðið að í sameiningu of lítil því markmið og framkvæmdir hefðu lognast út af um leið 

og verkefnunum var lokið. Lausnina töldu þær vera að finna í langvarandi samstarfi þar sem 

þekking og reynsla listamanna og kennara væru grundvöllurinn. 

Myndaður var hópur með listamönnum og kennurum frá sex mismunandi skólum. 

Með samræðum komu hóparnir sér saman um hvernig móta mætti árangursríkt vinnulag 

verkefnisins. Það leiddi svo til verklegra tilrauna innan skólans með mörgum mismunandi 

verkefnum og að lokum stóðu eftir nokkur atriði til frekari skoðunar. Upp úr því starfi voru 

haldnar ráðstefnur sem báru heitið Kontinua og sú fyrsta bar undirheitið Hvernig geta skóli og 

safn stundað daglegt samstarf?  

Í Kontinua tóku samtals 12 skólar frá Tjörn og Mölndal þátt. Myndaður var hópur með 

2 listamönnum og 10 kennurum frá öllum stigum grunnskólans. Markmiðið með verkefninu 

var að fá listræna kennslu til að festa rætur sínar í grunnskólanum, gefa skapandi starfsemi 

skólans tækifæri til að vera grunnur í annarri kennslu og að safna og miðla þeirri reynslu sem 

hlytist af verkefninu. Verkefnið átti að styðja við verklega vinnu í skólanum með aðstoð 

listamanna og einnig að safna þekkingu um hvernig best væri að henni staðið. 

Kennarar og listamenn hópsins hittust einu sinni í mánuði á Nordiska Akvarellmuseet. 

Þar ræddu kennarar um sýningar og stunduðu sjálfir verklegt nám í sköpun á staðnum. Þá var 

einnig skipulögð starfsemi og verkefni fyrir kennarana til að kenna í skólunum með nem-

endum sínum. Kennararnir heimsóttu safnið reglulega með nemendum sínum, annarsvegar á 

eigin spýtum og hins vegar á vegum verkefnisins. Skipulagðir voru fyrirlestrar, vinnulotur og 

ýmsir fundir fyrir hópinn til að vekja áhuga kennaranna.
63

 

Margaretha Ortbäck, einn af kennurunum sem tók þátt, sagði að mánaðarlegu fundirnir  

þar sem kennararnir skoðuðu sýningarnar, ræddu saman og prófuðu ýmis verkleg vinnubrögð 
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hefðu skipt sköpum. Áhugi kennaranna hefði aukist og þeir hefðu tekið lærdóm sinn beint 

með sér inn í skólastofuna. Hún sagði einnig að eftir nokkurra ára samstarf gætu kennararnir 

séð raunverulegar framfarir á listkennslunni í skólanum. Nemendur hefðu öðlast hugrekki í 

tjáningu sinni og segðust afar sjaldan ekki geta eða kunna. Einnig gerði teymisvinnan með 

kennurum og listamönnum það að verkum að margir kennarar fundu hvatningu og eldmóð til 

myndmenntakennslunnar og fannst þeir ekki lengur einir og sér á báti með sitt hlutverk í 

skólanum.
64

 

Í sameiningu ræddi hópurinn um hvernig hægt væri að kynna sýningarnar í skólunum 

til að vekja áhuga nemendanna. Kennararnir vinna með nemendunum fyrir sýninguna, meðan 

á henni stendur og einnig eftir sýninguna með ýmsum þemum sem skipulögð eru af vinnu-

teyminu. Oft eru notuð óhefðbundin vinnubrögð þar sem nemendur fá að lifa sig inn í ákveðið 

hlutverk eða tíma. 

 Eitt gott dæmi um þetta eru skipulag hópsins á starfi nemenda frá Kållekärr, bæ á 

eynni Tjörn. Þema vinnuhópsins var portrett og tengdi skólinn það við sinn heimabæ í 

verkefni undir heitinu Kållekärr nú og áður. Nemendur ræddu um hvernig lífið hafði verið 

um aldamótin 1900, hvernig fólk klæddist og hvernig það tjáði sig með líkamsmáli. Því næst 

fóru nemendur á Nordiska Akvarellmuseet og skoðuðu sýningu eftir Anders Zorn. Þar fjallaði 

umræðan um lífið á Tjörn 100 árum áður. 

Eftir safnaferðina hittu nemendur Gunnel Kristiansson, þekktan þjóðfræðing 

eyjarinnar. Þá fengu þeir að klæða sig í föt frá aldamótunum og fenginn var portrettljós-

myndari til að mynda nemendurna. Í skólanum hélt vinnan með verkefnið áfram og nemendur 

tóku „viðtöl” við fólkið á portrettmyndum Zorns og skrifuðu sögur og frásagnir sem gætu 

hafa gerst fyrir 100 árum síðan. Efnið var tekið saman og gerðu nemendur úr því bók í 

samstarfi við rithöfund og er bókina að finna á bókasafni skólans.
65

 Þetta er gott dæmi um 

hvernig nýta má samstarf safns og skóla til fullnustu og hvernig samþætta má margar 

námsgreinar í einu og sama verkefni.  

 Til að meta árangur hinna margvísu verkefna Kontinua sem vinnuhópurinn hafði 

skipulagt var listfræðingurinn Elenor Månssson fengin til að taka viðtöl við 12 nemendur sem 

tekið höfðu þátt í Kontinua. Börnin höfðu greinilega orðið fyrir miklum áhrifum af samstarfi 

safns og skóla. Þau litu nú á safnið sem framkvæmdarstað, stað þar sem maður fær að skapa 

og þar sem jafn mikilvægt er að sjá útkomu af verki eins og að sjálfur vinna með það. 
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Samkvæmt viðtölum Elenor kom í ljós að börnin áttu auðveldar með að muna eftir 

listaverkum. Þau höfðu kynnst mismunandi tækni í myndsköpun og lært að það er ekkert rétt 

eða rangt í listum heldur mega allir hafa sína skoðun. Börnin höfðu lært að vera virkir 

notendur safnsins og listarinnar.
66

  

Verkefnið í heild sinni bar góðan árangur og gerði safnið að eðlilegum þætti í 

skólastarfi grunnskólanemanna. Sýnir það vel fram á að með auknu samstarfi safns og skóla 

er hægt að gera listasafnið að jafn eðlilegum lærdómsstað fyrir nemendur eins og 

skólabókasafnið eða jafnvel kennslustofuna. Listasafnið á að vera staður sköpunar og 

framkvæmda en ekki líflaus bygging með minjum til sýnis. 

5.4. Hvernig má auka og styrkja safnaheimsóknir grunnskólahópa 

Mikilvægt er að horfa til allra aðila er koma að samstarfi listasafna og grunnskóla til að starfið 

beri árangur. Leita þarf ráða hjá aðilum sem eru á vettvangi því þeir vita oftast best hvernig 

starfið gengur fyrir sig og eru færastir að dæma um hversu miklum árangri það skilar. Þessir 

aðilar eru m.a. safnastarfsmenn, skipuleggjendur samstarfsins, fræðimenn og síðast en ekki 

síst sjálfir grunnskólakennararnir. Þannig eigum við möguleika á að ná raunverulegum árangri 

með samstarfi safns og skóla. 

5.4.1. Ráð úr ýmsum áttum 

Samkvæmt stefnu stjórnvalda um menntunarhlutverk safna segir að safnfræðslan, „þ.e. 

móttaka nemenda á söfn, leiðsögn um sýningar og aðstoð við að afla þekkingar um 

safnkostinn”
67

, sé einn af mikilvægustu þáttum í þjónustu safnanna. Þar eru lagðar fram 

nokkrar hugmyndir um hvernig hægt sé að styrkja og auka samstarf skóla og safna. Gæði 

safnfræðslu ætti þar að vera höfð að leiðarljósi. Þar er lagt til að menntastofnanir Íslands; 

Menntavísindasvið HÍ og Háskólinn á Akureyri, ásamt Listaháskólanum „ættu að móta 

tillögur um nám safnmanna og kennara á sviði safnfræðslu”.
68

 Annað ráð var að söfnin ættu 

að fá kennaranema til að útbúa námsgögn um sýningar og söfnin sjálf. Einnig stendur þar að 

söfnin ættu að stefna að ráðningu safnakennara, hvert um sig eða í samstarfi hvort við 

annað.
69

 

 Flest söfnin eru með starfandi safnakennara sem eru vel menntaðir á sviði lista og 

safnfræði. Starfsmenn fræðsludeildar Listasafns Íslands eru menntaðir á sviði myndlistar, 
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safnfræði, sagnfræði og kennslufræði. Starfsmenn Listasafns Reykjavíkur eru menntaðir á 

sviði myndlistar, hönnunar og kennslufræði.
70

 

 Á málþingi um menntunarhlutverk safna árið 2005 sagði Ólafur Proppé að umræða 

væri hafin um námsframboð á tveggja ára meistaranámi við Kennaraháskóla Íslands fyrir þá 

sem vildu sérhæfa sig á sviði safnakennslu eða eins og það er kallað á skandinavískum 

tungumálum museumpædagogik. Hugmyndin var sú að bjóða ætti upp á þetta nám haustið 

2007.
71

 Þetta nám er ekki í boði í skólanum í dag en það stendur til að bjóða upp á námskeið í 

framhaldsdeild við Menntavísindasvið HÍ um safnfræðslu sem á að hefja göngu sína haustið 

2010. 

 Rakel Pétursdóttir sagði að ein leið til að auka safnaheimsóknir grunnskólahópa væri 

að skólarnir mörkuðu sér menningarstefnu og styðji kennarana til að nýta sér söfnin. Hún 

lagði jafnframt til að Reykjavíkurborg gæti kostað rútuferðir allra nemenda í borginni eins og 

gert var á árum áður með góðum árangri. Bæta þyrfti við starfsmönnum á söfnunum til að 

sinna þessum þætti safnastarfsins og auka myndlistarfræðslu í kennaranáminu. Einnig þyrfti 

að efla samstarf safnsins og kennaranámsins.
72

 

 AlmaDís Kristinsdóttir sagði að kynna mætti frekar þann möguleika fyrir 

grunnskólakennurum að heimsækja sama safn eða sýningu oft og vinna með efnið á dýptina. 

Stuðningur þyrfti að koma frá skólastjórnendum og undirbúningur og eftirfylgni 

safnaheimsókna væru mikilvæg atriði. Söfnin mættu einnig vera duglegri við framleiðslu á 

efni til aðstoðar grunnskólakennurum til að undirbúa nemendur sína fyrir safnaheimsóknir og 

einnig til að fylgja safnaheimsóknunum eftir. Til þess þyrfti hins vegar aukinn mannskap og 

fjármagn.
73

 

5.4.2. Hvað segja kennararnir 

Myndmenntakennarar er tóku þátt í Könnun á listasafnaferðum myndmenntakennara með 

grunnskólahópa voru beðnir að svara spurningu um hvernig mætti auka og styrkja 

safnaheimsóknir grunnskólahópa. Vægast sagt komu kennarar með margar athugasemdir og 

mörg góð ráð. 

Samtals svöruðu 18 myndmenntakennarar spurningunni.13 af 18 svörum gefa til 

kynna á einn eða annan hátt að kennarar telji helstu hindrun safnaferða með nemendur vera 

tíma- og fjárskort. 80 mínútna kennslustundir dugi ekki til safnaheimsókna nema söfnin séu 
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mjög nálægt eða rútuferðir séu í boði. Oftast kosta rútuferðirnar og skólinn er ekki alltaf í 

stakk búinn að reiða fram það fjármagn sem þarf til að greiða fyrir rútuferðirnar. Eins reyndist 

mörgum kennurum erfitt að semja við samkennara sína um að fá lánaðar aukamínútur frá 

nærliggjandi skólatímum ef safnaheimsóknin tæki lengri tíma en 80 mínútur. Flestir kennarar 

voru sammála um að skólarnir yrðu að sýna sveigjanleika og liðka til fyrir safnaferðum 

nemenda sinna meðal annars með því að veita þeim meiri tíma til safnaferða.  

Margir kennarar gátu hugsað sér að fara oftar á söfn með nemendur ef skólinn eða 

rekstaraðili skólans væri tilbúinn að leggja fram fjármagn til rútuferða. Einn kennari benti 

einnig á að mikill aðstöðumunur væri milli svæðanna á höfuðborgarsvæðinu og þau hverfi 

sem væru lengst frá söfnunum ættu litla möguleika að komast á söfn eins og staðan er í dag 

vegna tímaskorts. Sami kennari sagði að söfnin mættu bjóða upp á lengri heimsóknir. Þannig 

væri hægt að hafa safnaheimsóknina markvissari eins og sýnt var fram á með verkefninu 

Kontinua sem rætt var um í kafla 5.3. 

 Einn kennari sagði að ábyrgðin yrði að liggja á fleiri einstaklingum en bara 

myndmenntakennaranum. En eins og sást í Könnun á listasafnaferðum myndmenntakennara 

með grunnskólahópa, mynd 4, áttu myndmenntakennarar frumkvæði að safnaheimsóknum 

skólans í 76% tilfella. Þessu álagi mætti dreifa og skólinn mætti vera virkari þátttakandi í 

listmenntun barnanna. 

Til að vekja áhuga kennara til safnaheimsókna kom einn kennari með þá hugmynd að 

söfnin myndu bjóða myndmenntakennurum sérstaklega á sýningar og leiðsagnir um söfnin. 

Þetta gæti verið góð leið til að virkja þá kennara sem fara sjaldan með nemendur á söfn.  

Námsefni til listkennslu barna er af skornum skammti og var það tillaga eins kennara 

að söfnin létu búa til aukið námsefni um sýningar sem nemendur gætu unnið með bæði 

sjálfstætt og undir leiðsögn. Þannig yrðu safnaheimsóknirnar hugsanlega árangursríkari og 

verkefnin markvissari í tengslum við safnaferðirnar. 

6. Þarfir nemendanna 

Í allri umræðu um samstarf listasafns og skóla, safnaheimsóknir nemenda, menntunarhlutverk 

safna og hugsanlega menntun á þeim aðilum er sjá um fræðsluna má ekki gleyma 

mikilvægasta þættinum í allri umfjölluninni. Það er nefnilega nemandinn sjálfur og þarfir hans 

fyrir menningarlega menntun og hvatningu til eigin sköpunar og tjáningu. 
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6.1 Barnið í hlutverki listþátttakanda 

Samkvæmt Howard Gardner eru það fjögur hlutverk sem gera manneskju að þátttakanda í 

listum. Fyrsti er þáttur skaparans eða creator. Það er sá sem hefur náð nægjanlegum tökum á 

einhverri tækni sem hann svo notar til að tjá sig gengum sköpun af táknrænum hlut. Til dæmis 

barn sem málar mynd af skólaferðalagi bekkjarins, sem það vill tjá með vatnslitum og pensli á 

pappír. 

Næsta er hlutverk áhorfandans eða skoðandans. Hann finnur að hreyft er við 

tilfinningum hans þegar hann mætir listaverki. Ólíkt skaparanum þarf hann hins vegar ekki að 

deila því með öðrum. Áhorfandinn hefur uppfyllt hlutverk sitt þegar hann verður fyrir tilfinn-

ingalegum áhrifum þess listaverks er hann skoðar og þegar hann kann að virða og meta að 

viðkomandi verk sé skapað af öðrum einstakling til að túlka eða miðla einhverri tilfinningu 

eða frásögn. Til dæmis bekkjarfélagi vatnslitamálarans sem skoðar vatnslitamyndina af 

bekkjarferðalaginu, verður hrifinn af verkinu og sér að það á að tákna ferð bekkjarins. 

Þriðja hlutverkið uppfyllir svo gagnrýnandinn. Hlutverk hans er að tjá viðbrögð sín við 

listaverkum við aðra einstaklinga. Hann þarf að grannskoða verkið á allan hátt, tæknilega, 

hugmyndalega, myndbyggingarlega o.s.frv. og kanna sín eigin viðbrögð og mat. Þar næst þarf 

hann að rökræða verkið á málefnalegum grundvelli og tjá sig um listaverkið í víðu samhengi. 

Til dæmis nemandinn, sem skoðaði vatnslitamyndina, sér ýmislegt við myndina sem vekur 

athygli hans. Áferð pensildráttanna, litinn á grasinu og krakkana á myndinni. Nemandinn tjáir 

sig um hvað honum finnst um myndina og af hverju.  

Síðasta hlutverkið er svo flytjandi eða performer. Það er sá sem yfirfærir verk, gert af 

öðrum, til stærri hóps áhorfenda. Góður flytjandi þarf að geta túlkað verkið á frumlegan og 

áhugaverðan hátt til að fanga athygli áhorfendanna og til að geta miðlað verkinu á áhrifaríkan 

hátt. Hér má nefna dæmi um skólaleikrit sem sett er upp í skólanum, leikið af nemendum en 

samið af einhverjum öðrum. Þessi fjögur hlutverk móta listaverkið, hvorki skapari né flytjandi 

væru neitt án áhorfandans og gagnrýnandinn rökræðir og metur það sem fram hefur komið.
74

  

Þessi fjögur grundvallarhlutverk listþátttakandans mótast snemma í barnæsku 

einstaklings. Ef safnið leggur ekki áherslu á barnið sem safngest heldur einbeitir sér einungis 

að þeim hópi sem hefur nú þegar hæfileika til að nýta sér safnið á eigin spýtur, svo sem 

fullorðna einstaklinga, þá gæti barátta barnsins til menningarlegs réttar síns tapast. Ef barnið 
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fær ekki tækifærið til að þróa þessa fjóra grundvallarþætti með safnaheimsóknum strax frá 

byrjun þá gæti það einfaldlega orðið of seint og barnið þroskar ekki með sér þessi hlutverk.
75

 

6.2 Þátttaka nemenda á listasöfnum 

Nemendur eru misjafnir og læra hver með sýnum hætti. Sumum hentar betur að læra með því 

að skynja eða þreifa, aðrir velta fyrir sér hlutunum, margir læra best með því að framkvæma 

og enn aðrir með því að fylgjast með. Sumir vinna vel í hópum og öðrum hentar 

einstaklingsvinna betur. Þessir misjöfnu hæfileikar okkar til náms hefur lengi verið þekkt 

glíma í skólunum sem stöðugt reynir að stuðla að einstaklingsbundnu námi. Söfnin eru hins 

vegar kjörinn vettvangur fyrir kennslu sem stuðlar að öllum þessum þáttum. Nemendur fá 

tækifæri til að virkja öll skilningarvitin samtímis. 

Sýnt hefur hins vegar verið fram á að mikið af ungu fólki hefur neikvætt viðmót 

gagnvart söfnum og sýningarsölum. Það álítur þau leiðinleg og óáhugaverð. Líkleg skýring 

gæti verið sú að söfnin mæti ekki þörfum þessa hóps. Hlutlægar sýningar þar sem safngestur 

er einungis áhorfandi hentar ef til vill þessum hóp ekki nægjanlega. Meirihluti ungs fólks og 

barna kjósa frekar að vera virkir þátttakendur í listsköpun en hlutlausir áhorfendur. 

Börn sem og fullorðnir þurfa á sýningarsölum að halda sem leyfa opna og 

tilraunakennda lærdómsreynslu og umhverfi sem er hvetjandi. Vísindasöfnin hafa lagt ríka 

áherslu á slíka starfsemi þar sem sýningarsalirnir gera ráð fyrir virkri þátttöku safngesta en 

lítið er um slíkt á listasöfnum. Listasöfnin mættu taka sér vísindasöfnin að fordæmi.
76

 

Hefðin hefur lengi fengið að stjórna og það á kostnað menningalegra réttinda 

samfélagsþegnanna en menningarlegur réttur einstaklings er hluti af fæðingarrétti hans. 

Sérhver nemandi á að fá tækifæri til að vera skapandi og sýna og deila sköpun sinni með 

öðrum. David Anderson bendir á að ef söfn trúa á rannsóknir og telja sig vera 

fræðslustofnanir sem leggja áherslu á safngesti sína þá hafi þau enga afsökun fyrir því að gera 

ekki safngestina að virkum þátttakendum í sýningunum, í stað þess að þeir séu einungis 

áhorfendur.
77

 

6.3 Hvernig börn skoða listaverk 

Flestum börnum líkar best við það sem þau þegar þekkja. Þau leitast því meira að raunsæjum 

og hefðbundnum listaverkum sem börnunum finnst túlka raunveruleika sinn betur en önnur 

verk. Með því að sýna börnum og kynna fyrir þeim víðari svið lista reglulega í gegnum árin er 
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hægt að víkka sjóndeildarhring þeirra og opna augu þeirra fyrir víðara mengi lista. Sama á við 

um okkur öll. Í flestum tilvikum erum við líklegri til að sætta okkur við og líka við listaverk 

sem við þekkjum og höfum eytt tíma með. Smekkur fólks breytist og víkkar eftir því sem það 

kynnumst listinni betur og sættist við hana.
78

 

 Söfnin eru góður staður til að þroska myndsýn barna og geta hjálpað þeim til að sjá 

listina í víðara samhengi. Ekki má samt gleyma því að safnaferðirnar verða að mótast eftir 

þörfum nemendanna svo að þær séu lærdómsríkar fyrir þá. 

Til dæmis segir Anna Lena Lindberg að safnakennarinn verði að vera tilbúinn að 

sleppa sínum eigin fyrirfram ákveðnu reglum og skipulagi og aðlagast nemendahópnum eða 

áhorfendunum. Það er ekki til neytt rétt aða rangt. Miðlunin snýst ekki um listaverkið, 

listamanninn, tímann eða annað þvíumlíkt heldur snýst hún um nemandann og ákveðnar 

hugmyndir hans um hið fyrrnefnda. Markmið listkennslu er að auka getu áhorfandans til að 

sjá, skoða og upplifa listina.
79

 

Börnin verða að fá tækifæri til að skoða og sjá annað en það sem þau eru vön til að 

víkka sjóndeildarhring þeirra og það má hjálpa börnunum að skoða listaverk með því að 

leiðbeina þeim. Í bókinni Children and Their Art sem er kennslubók fyrir verðandi 

myndmenntakennara er mælt með fjórum stigum um skoðun listaverka sem hafa reynst 

árangursrík fyrir börn:  

1. Hvað sérðu?  

2. Hvernig eru hlutir uppbyggðir?  

3. Hvað er listamaðurinn að reyna að segja? 

4. Hvað finnst þér um verkið og af hverju?  

Þetta ferli felur í sér lýsingu á verkinu, formlegri greiningu þess, túlkun og upplýstri gagnrýni. 

Mælt er með þessu ferli í þessari röð þegar nemendur byrja að skoða listaverk. Þegar 

nemendur eru farnir að kynnast ferlinu geta þeir svo í raun byrjað listgagnrýni sína á hvaða 

stigi sem er. Þetta ferli er gagnlegt til að dýpka skilning okkar á listinni.
80

 

 Eins vel og söfnin henta fyrir þetta hlutverk þá er samt mikilvægt að kennarar muni að 

setja listaverkin í sitt raunverulega samhengi. Þó listasafnið sé ómetanlegur staður þar sem 

nemendur geta sótt og séð upprunalegu verkin þá er listasafnið í sjálfu sér ónáttúrulegur 

staður fyrir sjálft listaverkið sem er skapað í öðru samhengi. Afríska gríman var upprunalega 
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gerð fyrir íbúa þorpsins til að bera hana við trúarlegar athafnir og það er mikilvægt í lærdómi 

nemandans að þær upplýsingar gleymist ekki í frásögninni.
81

 

6.4 Gagnrýnin hugsun 

Hugsun okkar er einn af þeim þáttum sem gerir okkur að þeim einstaklingum sem við erum 

eða eins og Descartes sagði forðum: „Ég hugsa, þess vegna er ég”. Skólinn keppir að því að 

innræta þennan mikilvæga þátt í nemendur sína, gera þá sjálfstæða í hugsun og hvetja til 

gagnrýninnar hugsunar. Ólafur Proppé sagði: „ ...menntun er ekki eingöngu fólgin í að vita 

mikið eða vera fróður á afmörkuðu sviði heldur að beita ígrundun og gagnrýni. Þess vegna er 

einhliða miðlun upplýsinga ekki leiðin heldur gagnvirk tengsl á forsendum beggja aðila, 

kennarans og nemandans”.
82

  

Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að í myndmennt skuli gagnrýni vera markviss 

þáttur í kennslunni, óháð því hvaða listmiðil sé unnið með.
83

 Þegar nemendur skoða listaverk 

er gagnrýni hluti af ferlinu. Listasöfnin bjóða óhindrað upp á þennan þátt námsins þar sem 

nemendur fá frelsi til að skoða verkin út frá eigin forsendum. Með hvatningu kennarans og 

safnakennarans má virkja þennan mikilvæga þátt námsins til hins ýtrasta. 

Gagnrýni á staðnum verður öðruvísi en ef listaverk er einungis skoðað af mynd. 

Nemendur eiga auðveldar með að skilja og skilgreina hlutinn eins og hann er í 

raunveruleikanum. Skúlptúr fær merkingu sem skúlptúr en ekki bara sem mynd af skúlptúr. 

Gagnlegt er fyrir nemendur að fá að túlka og lýsa því sem þeir sjá á huglægan hátt. 

Þannig fá nemendur tækifæri að læra skil á huglægum og hlutlægum lýsingum. Það eykur 

lærdóm nemenda oftar en ekki í tungumáli sínu og orðaforða. Þar sem ekki allir eru sammála 

á túlkuninni getur það líka gefið nemendum skilning á að einum finnist ekki það sama og 

öðrum.
84

  

Samræður eru mikilvægur hluti þroska einstaklings og söfn bjóða upp á kjörið 

tækifæri til samræðna í menntun. Þegar hópur kemur saman og skoðar ákveðinn hlut verður til 

áhugaverð athugun sem einstaklingur gerir ekki sjálfur. Gagnrýni í hóp leiðir því oftast af sér 

skemmtilegar hópsamræður og gefur nemendum tækifæri til að læra hver af öðrum.
85
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Samkvæmt Al Hurwitz og Michel Day eru fjögur meginmarkmið með listgagnrýni 

nemenda: 

1. Að gefa nemendum möguleika á að ræða listaverkin með þekkingu listorðaforða og 

gera þeim kleift að þekkja og greina hönnun, tilgang og efni þar sem þessir þættir eru 

virkir í sérstökum listaverkum. 

2. Að auka samþykki nemenda á mismunandi listaverkum. 

3. Að gera nemendum grein fyrir fjölbreyttum tilgangi og hlutverki lista í samfélaginu. 

4. Að þróa hæfileika nemenda til að velta vöngum yfir, til að ímynda sér og túlka það 

sem þeir hafa skoðað.
86

 

Með þessi fjögur markmið að leiðarljósi má á árangursríkan hátt kenna nemendum list-

gagnrýni og virkja um leið gagnrýna hugsun þeirra sem er eitt mikilvægasta veganestið sem 

þeir taka svo með sér út í lífið. Þar verða þeir fyrir allskyns áhrifum og upplýsingum sem 

erfitt getur verið að greina í sundur hvað sé gagnlegt og hvað ekki.  

Þá má nota gagnrýnina og gera börnum grein fyrir því að allar myndir eru í raun búnar 

til. Bera Nordal sagði: „Þú sérð einhvern raunveruleika og heldur að þetta sé raunveruleiki en 

þetta er bara tilbúinn heimur”. Börnin verða að skilja það að sannleikur í mynd er ekki mjög 

mikill, það er í raun afar auðvelt að breyta öllum myndum og búa til nýjan raunveruleika. 

Skilningur á þessu getur hugsanlega aukið þróun myndsýn barna og hjálpað þeim að skilja 

sköpun.
87

 Það getur einnig hjálpað þeim seinna meir að greina úr því upplýsingaflæði sem 

streymir að úr öllum áttum og hjálpað þeim að vega og meta áreitið út frá eigin sjálfstæðri og 

gagnrýnni hugsun. 
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7. Lokaorð 

Listasöfn gegna veigamiklu hlutverki í samfélagi og menningu allra þjóða. Tilgangur 

safnanna er margvíslegur. Auk þess að varðveita menningararf okkar gegna þau því hlutverki 

að mennta og fræða þjóðina um arfinn. Í amstri dagsins gleymist oft sá þjóðfélagshópur sem 

ætti að skipta mestu máli. Grunnskólanemar tilheyra þeim hópi sem seinna mun erfa 

menningararfinn. Þeir eiga sama menningarlega rétt og fullorðna fólkið og það er á ábyrgð 

menntastofnanna landsins og safnanna að fræða þá um menningararf sinn. 

Grunnskólinn kennir nemendum sínum samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna og 

reynir eftir mestu getu að uppfylla öll þau markmið er þeim eru sett fyrir. Til að uppfylla megi 

allar þarfir nemenda eru skólastofurnar ekki nóg. Einungis er hægt að kenna nemendum um 

list að takmörkuðu leiti inni í skólastofunni. Samstarf milli listasafns og skóla er nauðsynlegt 

til að nemendur fái menningarlegum rétti sínum uppfyllt og læri að meta og upplifa listina. 

Þannig hvetjum við þá einnig til sköpunar og hjálpum þeim að þroska myndrænan 

tjáningarmáta sinn. 

Þau þrjú listasöfn er voru til skoðunar þ.e. Nordiska Akvarellmuseet, Listasafn Íslands 

og Listasafn Reykjavíkur leggja öll mikla áherslu á menntunarhlutverk sitt. Öll segja þau 

samstarf milli safns og skóla mikilvægt og telja það vera hluta af réttindum nemenda að fá að 

upplifa og læra af söfnunum. Könnun á listasafnaferðum myndmenntakennara með 

grunnskólahópa sýndi einnig að kennarar telja að aukið samstarf grunnskóla og safns séu 

nemendum og námi þeirra nauðsynleg.  

Ákveðnir þættir svo sem tíma- og fjárskortur setja strik í reikninginn á auknu samstarfi 

stofnananna. Einnig sýndi rannsóknin fram á að ábyrgðin á safnaferðum nemenda skólanna 

liggur nánast alfarið á myndmenntakennurunum. Þeim þykir að skólinn mætti sýna aukinn 

stuðning til menningarlegrar menntunar nemenda sinna og bera aukna ábyrgð á því starfi. 

Mikilvægur þáttur í menningarlegri menntun barna eru börnin sjálf. Taka verður tillit 

til þeirra þarfa í uppbyggingu hvers konar fræðslu og samstarfs sem skóli og safn stunda og 

gera þarf nemendurna að virkum þátttakendur í sýningum safnsins. Skólinn og söfnin þurfa í 

sameiningu að styðja betur við sköpunargleði og myndræna tjáningu nemenda sinna. 

Með auknum rannsóknum á sviði safnfræðslu og bættu samstarfi skóla og safns má án 

efa þróa list- og safnfræðslu til grunnskólanema þannig að hún verði raunverulegur þáttur í 

námi barnanna sem fylgt er eftir. Með því starfi má koma stjórnvöldum ásamt rekstraraðilum 

safna og skóla í skilning um mikilvægi samstarfsins því án þeirra reynist erfitt að fylgja 

markmiðunum eftir til hlítar. 
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Viðauki 

Könnun á listasafnaferðum myndmenntakennara með grunnskólahópa. 

 

1. Skóli 

___________________________________ 

2. Kyn 

___________________________________ 

3. Fæðingarár 

___________________________________ 

4. Staða 

___________________________________ 

5. Starfsaldur 

___________________________________ 

6. Menntun 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7.  

Hver er áhugi þinn á: 

Mjög 

lítill 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mjög 

mikill 

myndlist?                     

listasögu?                     

listasöfnum?                     

skoðun listaverka 

annarstaðar en á söfnum?                     

 

8. Hversu oft hefur þú farið með nemendur í myndmennt á listasafn á síðastliðnum 5 árum 

með eða án samstarfs við umsjónakennara? 

_______________________________________________________________________ 
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9.  

Hvaða listasöfn hefur þú farið með 

nemendur á? 

Hafnarborg    

Listasafn ASÍ    

Listasafn Íslands    

Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn    

Listasafn Reykjavíkur - Ásmundarsafn    

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhús    

Listasafn Reykjavíkur - Kjarvalsstaðir    

Ljósmyndasafn Reykjavíkur    

Annað    

ef annað hvað: 

  

 

10.  

Hver á frumkvæði að safnaferðum nemenda skólans? 

Skólastjórn   

Skólastjóri   

Myndmenntakennari/ar   

Samvinna/teymisvinna kennara í grunn/mið/efstu bekkjadeildum   

Samvinna/teymisvinna kennara í sama árgangi   

Bekkjakennari hvers bekkjar fyrir sig   

Samstarf allra aðila   

 

11. Eru listasafnaferðir algengari hjá ákveðnum árgöngum en öðrum? Ef svo er hvaða 

árgangar fara oftast á listasöfn? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12. Hvaða listasöfn koma helst til greina að heimsækja að þínu mati og af hverju? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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13. Á hvaða listasafn fórstu síðast á með nemendur? 

_______________________________________________________________________ 

14.  

Reynsla kennarans af seinustu listasafnaheimsókn með 

nemendum: Svör á bilinu 1-10 þar sem 1 táknar mjög 

lágt/lítið og 10 mjög hátt/mikið 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hversu góð var skipulagning safnaferðar að hálfu 

kennarans?                     

Hversu góð var skipulagning safnaferðar að hálfu safns?                     

Hversu hátt var menntunargildi ferðarinnar?                     

Hversu hátt var skemmtunargildi ferðarinnar?                     

Hversu góðar voru móttökur safnsins?                     

Hversu áhugasamir voru nemendur?                     

Hversu vel gekk agastjórnun á nemendahópnum?                     

Hversu öruggur var kennari með nemendum?                     

Hversu vel að sér var kennari í sýningu sem átti sér stað?                     

Hversu öruggur var starfsmaður/menn safns með hópnum?                     

þar sem 1 táknar mjög lágt/lítið og 10 mjög hátt/mikið 

15.  

Hvernig komust nemendur á 

svæðið? 

Rútu   

Strætó   

Bílum   

Annað   

ef annað hvernig: 

  

 

16.  

Hver stóð straum af kostnaði 

ferðarinnar? 

Skólinn   

Safnið   

Annar   

ef annar hver: 

  



51 

 

 

17.  

Hversu mikinn áhuga hefur þú á að fara oftar með nemendur á 

listasöfn?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

 

18.  

Hversu mikil áhrif hefur síðasta safnaferð á svar við spurningu hér 

að ofan? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

 

19.  

Hver voru kynni þín af safnaheimsóknum í eigin námi 

(háskólanámi eða öðru sambærilegu)? 

engin  

mjög lítil   

lítil   

miðlungs   

mikil   

mjög mikil   

 

20. Hvernig mætti styrkja og auka safnaferðir að þínu mati? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

21. Hér fyrir neðan gefst kennara tækifæri á að skrifa sínar eigin athugasemdir varðandi 

safnaferðir og allt sem þeim viðkemur. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


