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Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram sem 20 eininga meistaraverkefni í náms- og 

kennslufræði í list- og verkmenntun á menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er rannsóknar- og heimildaritgerð þar sem fjallað er um 

samstarf grunnskóla og listasafna og einnig hvernig er staðið að kynningu 

á íslenskri myndlist í grunnskólum. Verkefnið var unnið með því að taka 

viðtöl við starfsmenn fræðsludeilda þriggja listasafna á 

höfuðborgarsvæðinu og þrjá myndmenntakennara í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig voru fyrirliggjandi rannsóknir og heimildir 

skoðaðar.  

Ólafur Kvaran prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands 

leiðbeindi mér með ritunina á ritgerðinni og vil ég þakka honum fyrir 

þann stuðning sem hann hefur veitt mér í gegnum ferlið. Einnig vil ég 

þakka Þorsteini Helgasyni dósent sem var faglegur sérfræðingur við 

ritunina og gaf hann mér góð ráð við ritgerðarsmíðina. Að lokum vil ég 

þakka yndislegu fjölskyldu minni sem hafa veitt mér ómetanlegan 

stuðning og hvatt mig áfram í þessi 5 ár sem ég hef verið í háskólanámi. 

Og elskulegu dóttur minni Marínu Björk vil ég þakka sérstaklega fyrir þar 

sem hún hefur verið svo þolinmóð að hafa mömmu sína í skóla öll þessi 

ár. 

Mosfellsbær 2011 

Svana Björk Jónsdóttir
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Ágrip 

Markmðið með þessu verkefni var að skoða samstarf grunnskóla og 

listasafna og hvernig grunnskólar eru að nýta sér listasöfnin í kennslu og 

hvort kennarar í grunnskólum séu að kynna samtímalist fyrir nemendum 

sínum og þá með hvaða aðferðum. Tekin voru viðtöl við starfsmenn 

fræðsludeilda í þremur listasöfnum á höfuðborgarsvæðinu og einnig við 

þrjá myndmenntakennara í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tvær 

rannsóknir sem gerðar voru hér á landi árið 2009 um listgreinakennslu í 

grunnskólum, önnur af starfshópi á vegum menntaráðs Reykjavíkur og 

hin af Anne Bamford á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis, 

voru skoðaðar ásamt öðrum heimildum um gildi listakennslu og samstarfs 

grunnskóla og safna. 

Listasöfn hafa möguleika á að bjóða upp á mörg spennandi tækifæri til 

að læra á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Í dag á nám ekki að 

takmarkast við formlegar menntastofnanir heldur má einnig nota 

óformlegar eins og söfn sem eru upplýsingamiðstöðvar sem hýsa mikla 

þekkingu og eru vettvangur miðlunar. Nauðsynlegt er að undirstrika 

mikilvægi samstarfs milli safna og skóla. Hægt er að líta á heimsókn á 

listasöfn sem lið í að efla samfélagsvitund nemenda auk þess sem 

mikilvægt er að þeir fái tækifæri til að njóta menningar og lista og þá er 

samtímalist mjög mikilvæg í okkar menningu og geta börn séð hana á 

mörgum stöðum á landinu. 

Helstu niðurstöður sýna að listasöfn vinna mikið að því að auka 

samstarf á milli grunnskóla og listasafna með því að senda út upplýsingar 

um starf þeirra og sýningar. Samkvæmt upplýsingum frá 

myndmenntakennurum grunnskóla er misjafnt hvernig þessar upplýsingar 

komast til skila. Einnig tala þeir um að skortur á tíma í kennslu og 

fjárskortur hindri þá í að fara með nemendur sína í vettvangsferðir á 

listasöfn. Samtímalistin er lítið kynnt fyrir nemendum grunnskólans 

samkvæmt viðtölum við myndmenntakennara og er helsta ástæða þess 

skortur á námsefni og tíma. Listasöfnin eru að taka á móti mörgum 

hópum grunnskólanema á ári hverju og fer þeim fjölgandi. Það er því 

greinilegt að grunnskólar eru að nýta sér söfnin að einhverju marki. En 

fram kemur þó, bæði í rannsóknum og í viðtölum mínum við listasöfnin 

og grunnskólana, að nálægðin við söfnin skipti miklu máli og er þá 

tíminn sem skiptir miklu máli í tengslum við það. 
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Abstract 

Partnership of primary schools and art museums 

How is Icelandic art introduced in primary schools? 

The aim of this project was to view the partnership of primary schools 

and art museums and how primary schools are using the art museums in 

their teaching and wether their teachers are introducing contemporary art 

to their students and using what methods.  Interviews were taken with 

employees of education departments in three art museums in the capital, 

along with three art teachers in primary schools in the capital. Two 

studies that were done in Iceland in 2009, one by a group from the 

Department of Education in Reykjavik and the other  by Anne Bamford, 

were examined along with other references about the value of art teaching 

and cooperation of primary schools and museums.  

Art museums have the possibility to offer many exciting opportunities 

to learn in a diverse and entertaining way. Today education should not be 

limited to formal educational institutions but informal institutions like 

museums which are information centres that host vast knowledge and are 

the forum of media can also be used.  The cultural policy of the sity of 

Reykjavik is underlining the importance of cooperation between 

museums and schools.  A visit to an art museum can be seen as a way to 

increase students´ perception of the community and also how important it 

is that they get an opportunity to enjoy culture and art, and that is where 

contemporary art is very important in our culture, and children can see it 

in many places of the country.   

The main conclusions show that art museums put a lot of effort into 

increasing the cooperation between primary schools and art museums by 

sending information about their work and exhibitions to the primary 

schools.  According to information from art teachers in primary schools it 

varies how this information is distributed.  They also talk about how the 

short time taught in class and the shortage of funds acts as a barrier from 

going on field trips to art museums with their students.  Contemporary art 

is only briefly introduced to the students of the primary school according 

to interviews with art teachers and the main reason for that is the shortage 

of curriculum sources and time.  The art museums are recieving many 

groups of primary school students each year and the number keeps 

growing.  It is thus quite obvious that primary schools are taking 
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advantage of the museums up to a certain extent. However, both in the 

research and my interviews with the art museums and the primary 

schools, the distance to the museum is very important and the time is very 

important in connection with that.  
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1 Inngangur 

Í gegnum nám mitt hér á menntavísindasviði þar sem ég var á 

myndmenntakjörsviði fór ég í nokkur söfn með kennurum mínum. Með 

þessum ferðum hef ég öðlast hvatningu til að skoða og sjá hvernig 

grunnskólar eru að nýta sér það námsefni sem listasöfn bjóða upp á í 

kennslunni og námi nemenda. Út frá því langaði mig einnig til að skoða 

almennt stöðu samtímalistar í þjóðfélaginu, og þá sérstaklega hvernig og 

hvort listasöfn og kennarar séu að kynna samtímalistina fyrir nemendum 

grunnskóla. Með þessari ritgerð er ég að dýpka skilning minn á því námi 

sem ég hef farið í gegnum og sjá hvernig ég get nýtt listina til að kenna 

myndmennt. 

Til að öðlast sem mestan skilning á og fá svar við því hvernig 

samstarfi grunnskóla og listasafna er háttað tók ég viðtöl við starfsmenn 

þessara stofnana. Þeir þrír starfsmenn listasafna sem ég tók viðtöl við eru 

AlmaDís Kristinsdóttir verkefnastjóri fræðslu á Listasafni Reykjavíkur, 

Ólöf K. Sigurðardóttir forstöðumaður Hafnarborgar í Hafnarfirði og 

Rakel Pétursdóttir deildarstjóri fræðsludeildar á Listasafni Íslands. Einnig 

tók ég viðtöl við þrjá grunnskólakennara. Þeir eru Arna Björk Birgisdóttir 

myndmenntakennari Lágafellskóla í Mosfellsbæ, Eva Guðfinna 

Sigurðardóttir myndmenntakennari Hlíðaskóla í Reykjavík og Rannveig 

Jónsdóttir myndmenntakennari Lækjarskóla í Hafnarfirði.  

Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á þessu samstarfi en þó 

hafa verið gerðar tvær rannsóknir á listgreinakennslu grunnskóla. Önnur 

rannsóknin var gerð af starfshópi á vegum menntaráðs þar sem Anna 

Margrét Ólafsdóttir var formaður hópsins en Anne Bamford stýrði henni. 

Sú rannsókn tók einungis grunnskóla í Reykjavík. Markmiðið með 

þessari rannsókn var að skoða listgreinakennslu í grunnskólum með 

áherslu á tónmennt og fjalla einnig um hvernig auka mætti vægi 

listfræðslu í grunnskólum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

margir skólar hafa mikinn áhuga á fjölbreyttum verkefnum og 

uppákomum í listkennslu sem nemendur taka þátt í bæði innan veggja 

skólans og utan. Einnig kom fram að flestar heimsóknir frá grunnskólum 

í Reykjavík á listasöfn voru í Listasafn Reykjavíkur. Fjöldi heimsókna 

var mismunandi á milli skóla en ástæðurnar geta verið margvíslegar þar á 

meðal fjarlægð skólanna við söfnin (Anna Margrét Ólafsdóttir 

2009;5,35).  



 

12 

Hin rannsóknin var gerð á vegum mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins af Anne Bamford og tók hún alla skóla á landinu. 

Markmiðið með henni var að fjalla um lista- og menningarkennslu á 

Íslandi. Fram kemur í rannsókninni að staðallinn í listmenntun á Íslandi 

sé frekar hár á alþjóðlegum mælikvarða og til þess að listgreinar séu 

kenndar í hæstu gæðum sé nauðsynlegt að hafa kennara sem hafa áhuga, 

eru frumlegir og hafa góða menntun og þekkingu í sínu fagi. Einnig 

kemur fram að listir og listgreinakennsla endurspegli menningarlegar 

aðstæður í því þjóðfélagi sem þær eiga sér stað (Anne Bamford 2009;8-

9,51). 

Markmið listasafna er að gefa nemendum tækifæri til að upplifa og 

meðtaka þekkingu á margan og fjölbreyttan hátt. Samkvæmt lögum um 

safnið nr. 58/1988 skal Listasafn Íslands annast fræðslustarfsemi um 

myndlist, bæði innlenda og erlenda með ýmsum hætti eins og 

fyrirlestrum, leiðsögn um safnið og útgáfu mynda, myndbanda, 

litskyggna og rita. Einnig skal kynna safnið og starfsemi þess fyrir 

nemendum skóla ýmist í safninu sjálfu eða í skólum (Lagasafn 2003). 

Markmið safnaráðs frá kennslufræðilegu sjónarhorni er að söfn þrói 

kennslufræðilegar aðferðir í samstarfi við skólastofnanir og að 

heimsóknir á söfn verði hluti af formlegu námi (Safnaráð 2007;7-11). 

 Söfn eru upplýsingamiðstöðvar sem hýsa mikla þekkingu og eru 

vettvangur miðlunar. Þau eru hluti af samfélaginu og þeim ber að þjóna 

því samfélagi sem þau tilheyra. Það getur verið mjög mikilvægt og 

áhrifaríkt að mennta börn með upplifun á menningu. Samtímalist er stór 

hluti af okkar menningu og geta börn séð hana á mörgum stöðum í 

samfélaginu þar sem hún birtist í mörgum miðlum eins og í sjónvarpi og 

kvikmyndum. Nauðsynlegt er að undirstrika mikilvægi samstarfs milli 

listasafna og skóla og það má líta á heimsókn á listasöfn sem lið í að efla 

samfélagsvitund nemenda og þar er þeim gefið tækifæri til að taka þátt í 

menningu samfélagsins.  

Listasýningar hér á landi eru að fá mun minni heimsóknir skólabarna 

en í öðrum löndum. Listgreinar eru einnig að fá minni og minni tíma í 

grunnskólum og minna vægi í aðalnámskránni og getur það því hindrað 

mikilvægt nám sem nemendur fara á mis við. Hægt er að samþætta 

listgreinar inn í margar aðrar greinar og gefa þeim þannig meiri tíma 

(Anne Bamford 2009;69). Myndmenntakennarar á höfuðborgarsvæðinu 

sem ég ræddi við segja að sú listasaga sem fer fram í myndmennta-



 

13 

kennslu sé mjög lítil og oft sé stiklað á stóru og þá geta mikilvægum 

hlutum listasögunnar verið sleppt. Oftast er listasagan kynnt í tengslum 

við verkefni sem eru lögð fyrir nemendur (Rannveig Jónsdóttir 2011). 

Með því að fara með nemendur á listasöfn er hægt að gefa þeim tækifæri 

til að kynna sér listasögu og tungumál listarinnar. Þannig geta nemendur 

öðlast hæfni til að tjá sig um og túlka listina og mynda eigin skoðanir. 

Samstarf listasafna og grunnskóla þarf því að vera mjög virkt til að 

gefa nemendum tækifæri á að nýta sér þetta námsefni í sínu námi út frá 

verkefnum í skóla en einnig á sjálfstæðan hátt. 

Ritgerðin skiptist í ellefu kafla þar sem ég flétti viðtölum mínum 

saman við fyrirliggjandi heimildir. Í öðrum kafla fjalla ég um listasöfn. Í 

þriðja kafla fjalla ég um menntunarhlutverk listasafna. Í fjórða kafla fjalla 

ég um skilgreiningar á samtímalist og hvernig hún birtist í listasöfnum og 

grunnskólanum. Í fimmta til áttunda kafla fjalla ég um samstarf 

grunnskóla og listasafna og kennslu myndlistar í grunnskólum. Í níunda 

kafla fjalla ég um tæknimiðla á listasöfnum og í grunnskólum. Í tíunda 

kafla fer ég inn á gagnrýna hugsun og hugsmíðahyggju þar sem ég tel að 

með því að fara með nemendur á listasöfn öðlist þeir sjálfstæðari hugsun. 

Í ellefta kafla koma lokaorð þar sem ég dreg saman þær upplýsingar sem 

ég öðlaðist í gegnum þessa vinnu. 

Þær rannsókarspurningar sem ég vil leggja áherslu á og fjalla um eru: 

 Hvert er samstarf grunnskóla og listasafna og hvaða 

áhrifaþættir móta það samstarf? 

 Hvert er æskilegt samstarf? 

 Hvert á að stefna? 

 Hvaða hugmyndir eru uppi um framtíð þessa samstarfs? 
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2 Listasöfn 

Listasöfn geta verið afar skapandi umhverfi þar sem hægt er að finna 

mikinn safnkost og efnivið í kennslu. Upplifun á safni getur verið 

eftirminnilegur hluti af námi nemenda, góð tilbreyting frá hefðbundinni 

kennslu og kveikja að frjórri og skapandi hugsun. Fólk vill fá að taka þátt 

í að upplifa eigin reynslu og því nægir ekki að vera einungis áhorfandi. 

Listasöfn hafa komið með aukna gagnvirkni á sýningar sem kallar á ríkari 

upplifun einstaklingsins og gefur gestinum tækifæri á að græða meira á 

sýningum og auka við þekkingu sína (Anderson, David 1999;17). 

Söfn geta veitt menntun með endurnýjuð markmið sem gerir þeim 

kleift að stuðla að menningarlegri þróun í samfélaginu sem þau þjóna. 

Þau gegna mikilvægu menntunarhlutverki með því að stuðla að skapandi 

færni nemenda sem eru neytendur samfélagsins í nútíð og framtíð. Þau 

bjóða upp á nám sem byggist oft á fyrri reynslu og upplifunum nemenda 

á alvöru listaverkum og er þannig stuðlað að menningarlæsi og 

menningarlegri þróun í samfélaginu. Söfn geta hjálpað börnum og 

fullorðnum að öðlast færni í að læra í gegnum menningarlegar auðlindir 

(Anderson, David 1999;11-12). 

David Anderson segir í skýrslu sinni að mörg söfn séu með opin 

bókasöfn fyrir almenning þar sem hann getur komið og aflað sér 

upplýsinga um list. Að læra á listasafni ætti að vera eins eðlilegt og 

auðvelt fyrir nemendur og að læra á bókasafni. Það gæti verið gagnlegt 

og mikilvægt að hafa kennslurými fyrir nemendahópa þar sem þeir gætu 

komið og undirbúið sig bæði fyrir og eftir skoðun á sýningum. Listasöfn 

eru kannski ekki meðvituð um mikilvægi slíkra herbergja fyrir nám á 

safni (Anderson, David 1999;64-67). Eins og fjárhagsstaðan er í dag 

getur hún verið mikil hindrun í að þróa nám á listasöfnum í jákvæðari átt. 

Það getur verið að mörg listasöfn langi til að breyta og betrumbæta 

aðstöðu fyrir nemendahópa til að nema á listasöfnum en hafa jafnvel ekki 

fjármagn til þess. 

Myndlist snýst að mörgu leyti um lífið og tilveruna og er markmið 

fræðslustarfs Listasafns Reykjavíkur að vekja safngesti, bæði fullorðna 

og börn, til umhugsunar um myndlist, hvort sem það felst í skoðun á 

listaverkum eða umræður um listaverk. Einnig er markmiðið að kenna 

þeim að njóta listaverka á eigin forsendum og  upplifa á sjálfstæðan hátt, 

og gefa þeim tækifæri til að upplifa verk á sinn hátt og túlka þau út frá 
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sinni eigin reynslu. Söfn geta verið mjög líflegur vettvangur til náms og 

skapað frjótt og skapandi umhverfi til fræðslu og er það eitt af 

markmiðum safna (Listasafn Reykjavíkur Safnfræðsla, Líflegt nám á 

safni 2010). 

Listasafn Íslands vill skerpa á fræðsluhlutverki sem aðalhlutverki 

safnsins og hafa það að leiðarljósi að ná til sem flestra landsmanna og 

gegna skapandi hlutverki í menningu samtímans. Safnið er því miðstöð 

kynningar og lifandi umræðu um íslenska myndlist og jafnframt leiðandi 

á sínu sviði. Safnið vill auka þátttöku almennings, óháð aldri eða kyni, og 

taka virkan þátt í að móta sjálfsmynd þjóðarinnar á menningarlegan hátt 

(Listasafn Íslands 2011). 

Listasöfn sem eru með sýningar á samtímalist eru góður staður til að 

fara með nemendahópa á. Nemendur geta þar fengið tækifæri til að 

upplifa og túlka samtímalist í samfélaginu og slíkt getur gefið þeim aðra 

sýn á samfélagið. Þannig læra þeir að horfa á listina með öðrum augum í 

samfélaginu. Listasöfn eru oft talin vera heilagir staðir og að þau séu fyrir 

einhvern annan en almenning. Þau geta verið heilög í ákveðinni merkingu 

en ef þú ferð ekki á söfn þá færðu ekki sömu upplifun á því að skoða 

listaverk í gegnum tæknimiðla eins og þú færð með því að skoða það 

sjálfur á staðnum. 
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3 Listasöfn og menntun 

Söfn hafa möguleika á að bjóða upp á mörg spennandi tækifæri til að læra 

á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Í dag á nám ekki endilega að 

takmarkast við formlegar menntastofnanir heldur einnig við óformlegar 

eins og söfn. Þau geta verið staðir þar sem fólk á öllum aldri hittist og á 

gagnkvæm samskipti. Fólk getur nýtt sér þau allt lífið. Námsframboð í 

dag og möguleikar í námi stuðla að því að reynsla fólks af formlegu og 

óformlegu námi er á persónulegum nótum. Persónuleg túlkun getur opnað 

fyrir málefni sem snerta sjálfsmynd og menningu. Söfn geta verið góður 

staður til að efla menningarvitund og styrkja sjálfsvitund nemenda þar 

sem að það markmið kemur skýrt fram bæði í nýjum og eldri námskrám 

grunnskóla. Grunnskólanum ber að efla menningarvitund Íslendinga og 

einn helsti tilgangur safna er að miðla menningararfi og efla læsi 

almennings á menningu. Menntunarhlutverk ætti að vera óaðskiljanlegur 

þáttur safnastarfs ef ekki einn megintilgangur þess. Markmið, umfang og 

leiðir þess hafa þó lengi verið ágreiningsefni í faglegri umræðu. Það getur 

verið óvissa eða hræðsla við menntunarhlutverk safna vegna þess að fólk 

þekkir ekki þá breytingu sem hefur átt sér stað innan menntunarfræða á 

20. öld. Þessu hafa fylgt breyttar aðferðir við kennslu og einnig 

hugmyndir um hvernig hægt er að afla sér þekkingar. Mikið hefur breyst í 

þróun safnfræðslu og þróast hefur meiri vitund um nauðsyn góðrar 

fræðslu inn á söfnum (AlmaDís Kristinsdóttir 2010;135-136). Með 

samvinnu á milli grunnskóla og listasafna er hægt að vinna með þessum 

breytingum og færa upplýsingar á milli. Í dag er hægt að afla sér 

þekkingar á svo margan og fjölbreyttan hátt, nemendur eru ekki einungis 

að afla sér upplýsinga í bókum heldur einnig til dæmis á veraldarvefnum 

og í vettvangsferðum. 

Þegar nemendur læra er það virkt ferli og nemandinn öðlast skilning 

sem fæst með skynjun, líkamlegri upplifun og örvun fyrir hugann. Allt 

umhverfi listasafna getur verið námsefni sem þarf að miðla til 

almennings. Rými sýninga, arkitektúr, aðkoma, viðhorf, starfsmenn, 

upplýsingar, texti á veggjum, bæklingar, vefsíður og fræðslustefna er allt 

efni sem nemendur og almenningur geta lært af á söfnum og nýtt sér í 

náminu. Það getur því skipt miklu máli hvernig sýningar og annað efni á 

söfnum er sett upp til að það henti vel fyrir nemendur. Það veltur þá líka á 

vali kennarans í samstarfi við safnkennara hvaða sýningar og efni 
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listasafna henti fyrir nemendur út frá verkefnum sem þeir eru að vinna. 

Með því að leggja áherslu á fræðslu fyrir safngesti er verið að veita 

innblástur og hvetja fólk áfram til að læra og afla sér upplýsinga á 

sjálfstæðan hátt. Það að virkja áhuga getur gefið mikinn árangur í öllu 

námi. Eins og hefðbundið skólastarf hefur verið á 20. öld einkennist það 

af línulegu ferli. Kennslan hefur lagt áherslu á námsbækur, mælanleg fög 

og árangur þó nú á tímum sé talað um einstaklingsmiðað nám þar sem 

hugsað er útfrá nemandanum en ekki kennaranum. Það að fylgja 

námsbókum þarf ekki endilega að henta öllum nemendum. Það hefur 

verið lögð áhersla á einsleita þekkingarmiðlun og mat í grunnskólum. 

Fræðslustarf safna greinir sig þannig frá því fræðslustarfi sem fram fer 

innan skóla þar sem erfitt getur verið að meta safnheimsóknir. Ef 

einstaklingsmiðað nám væri fært yfir á safnfræðslu þá væru sýningar 

hugsaðar út frá safngestum ekki sýningarstjórum. Uppbygging 

safnfræðslu er háð safneigninni og framsetningu á sýningum. Markmiðið 

með kennslufræðilegri nálgun á safni er að sýna safngripi og innihald 

þeirra (AlmaDís Kristinsdóttir 2010;136-138). Það er mjög mikilvægt 

fyrir nemendur að upplifa umhverfi sitt og menningu á sjálfstæðan hátt og 

byggja ofan á sína eigin reynslu, fá að skynja það sem þeir sjá sjálfir og 

upplifa og verða læsir á myndmál í kringum sig. 

Menntun sem hægt er að bjóða upp á innan safna er á margan hátt 

mjög ólík hefðbundinni og almennri menntun sem fer fram í skólastofum. 

Þar sem hún getur verið óformlegri er hægt að segja að hún geti verið 

betur sniðin að ólíkum þörfum einstaklinga eða meira einstaklingsmiðuð. 

Söfn hafa fengið aukið vægi í kennslufræði og sést það til dæmis 

varðandi hugmyndir manna um fjölgreind. Kenningar um fjölgreind 

ganga út á að hver einstaklingur hefur margþætta greind eða greindir og 

aflar sér því þekkingar á mismunandi hátt, með mismunandi skynjun og 

upplifun. Bóknám getur hentað einum mjög vel en sköpun og listnám 

öðrum. Það er því mikilvægt að starfsfólk safna sé meðvitað um þessar 

mismunandi þarfir einstaklinga. Söfn geta gefið nemendum og 

almenningi tækifæri til að upplifa  og meðtaka þekkingu á annan og 

jafnvel óþvingaðri hátt en kennslustofan gefur kost á. Tækifærin til 

menntunar á söfnum geta verið mörg og fjölbreytt og býður 

safnaumhverfið upp á óendanlega möguleika sem á mörgum stöðum 

getur verið ónýtt. Nálægðin við gripi er mjög mikilvæg í sambandi við 

skilning, skynjun, upplifun og almenna þekkingaröflun. Skilningur á 

þessum þáttum hefur aukist í gegnum tíðina meðal safnamanna og eru 
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mörg söfn farin að leggja áherslu á að sníða sýningar sínar og efni að 

þörfum barna. David Anderson á langan feril að baki á sviði safna- og 

menntunarmála í Bretlandi. Hann hefur unnið verkefni tengd safnastarfi 

sem hafa mikið menntunar- og fræðslugildi. Hann skrifaði  skýrslu sem 

ber heitið A common wealth árið 1997 og átti hún þátt í mikilli 

stefnumótun í menntunarmálum safna í Bretlandi. Skýrslan var ekki 

unnin að frumkvæði ríkisstjórnarinnar og mætti hann miklu mótlæti við 

gerð hennar og kynningu. Það voru efasemdir um vísanir til 

samfélagslegs hlutverks safna og þess að söfn mótuðu þjónustu sína 

miðað við þarfir þess þjóðfélags sem það þjónaði. Með hugmyndum um 

það hve langt söfnin ættu að ganga í að ná til fólks og þjóna samfélaginu 

þótti skýrslan vera of róttæk í þeim málum og var einnig talin vísa of 

mikið til málefna ólíkra menningar- og þjóðfélagshópa. Með henni komu 

fram spurningar um mannréttindamál og um hverjir ættu að hafa aðgang 

að menningu og hverjir ættu að fá að njóta hennar.  

Anderson telur það hafa sýnt sig að þegar kemur að stefnumótun og 

áhuga stjórnvalda á málefnum safna skipta einstaklingar með völd miklu 

máli.  Megininntak  skýrslunnar er að söfn skuli vera menntastofnanir þar 

sem menntaþátturinn er viðurkenndur sem grundvallaratriði í allri 

starfseminni. Anderson segir að rannsóknir sýni fram á að fjölbreyttar 

leiðir til að miðla efni safna, margmiðlun og gagnvirkni væru ekki 

einungis árangursríkar í tengslum við menntunargildi heldur falla þær vel 

í kramið hjá fólki. Hann spyr hvers vegna söfn eru ekki meðvitaðri og 

virkari í að tengja þessa starfsemi og byggja á henni. Einnig spyr hann af 

hverju þetta mikilvæga hlutverk safna sé ekki stærra í menntun og 

skólastarfi barna. Hann telur ástæðu þess vera tregðu hjá söfnum og 

menntastofnunum og einnig hjá stjórnvöldum, að ekki skuli vera lögð 

meiri áhersla á þetta samstarf. Einnig telur hann að söfn hafi ef til vill 

ekki verið nægilega virk í að fá ríkið til að móta stefnu í þessum 

málaflokki og getur það því verið þeim að kenna. Bætt aðgengi að 

söfnum og aukin þátttaka almennings geta verið mikilvæg atriði fyrir 

menntastofnanir eins og söfn og fyrir samfélagið í heild.  Söfn geta náð 

og höfðað til margra einstaklinga þar sem þau eru upplýsingamiðstöðvar 

sem hýsa mikla þekkingu og eru því í eðli sínu vettvangur miðlunar. 

Þróun miðlunar á söfnum hefur verið í að auka gagnvirkni og þar með 

þátttöku gesta. Það nægir fólki ekki að vera einungis áhorfandi og það 

gerir auknar kröfur um að taka þátt. Það vill upplifa með sinni eigin 

reynslu. Ef söfn koma til móts við þessar kröfur kallar það á mun ríkari 
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upplifun til dæmis nemenda. Anderson telur mikilvægt að móta 

heildarstefnu á landsvísu til að söfn sinni menntunarhlutverkinu þar sem 

markmiðin eru meðal annars að efla þekkingu starfsfólks safna á þessu 

sviði, auka samvinnu stofnana, bæta aðgengi almennings og styrkja stöðu 

símenntunar. Einnig telur hann mikilvægt að stjórnvöld viðurkenni þátt 

menningarstofnana í að bæta lífsgæði almennings og með því sé hægt að 

byggja framþróun þegar kemur að menntunarhlutverki safna. 

Stjórnmálamenn eru þeir sem hafa völdin og ef þeir sýna ekki áhuga 

getur verið erfitt að ná nokkrum árangri í þessum málaflokki. David 

Anderson kom hingað til Íslands á málþing um menntahlutverk safna árið 

2005. Á málþinginu fjallaði hann almennt um hlutverk og gildi safna í 

samfélaginu. Umræða um menntunarhlutverk safna hér á Íslandi er 

kannski komið frekar stutt á leið, allavega í samanburði við Bretland  

(Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir 2006;7-19). Það er 

því mikilvægt að kennarar viti af listasöfnum og hvaða þjónustu þau 

bjóða upp á til að kennarar geta kannað hvernig þeir geta nýtt sér þau í 

kennslu. Með aukinni margmiðlun og gagnvirkni fá nemendur enn meir 

tækifæri til að upplifa í gegnum sína reynslu með því að taka þátt. 

Þróun safnfræðslu í heiminum hefur verið löng og nær langt aftur í 

tímann. Gríska orðið museion vísar til grískra gyðjuhofa sem var staður 

til ígrundunar og heimspekilegra vangaveltna. Alexandríusafnið, sem er 

eitt þekktasta safn úr hinum forna heimi, varðveitti meðal annars lærða 

menn sem hluta af safnkosti sínum. Súlusafn í Oxford háskóla í 

Cambridge er talið vera fyrsta almenningssafnið í enskumælandi heimi. 

Rýmin í þeim voru notuð undir kennslu, og voru aðeins þrjú herbergi af 

tíu opin almenningi. Frá árinu 1658 var orðið museum í 

alfræðiorðabókinni notað yfir rými þar sem maður lærir. Á 18. öld í 

Bretlandi var þar lávarður sem var talsmaður fyrir því að söfn yrðu 

aðgengileg fyrir almenning og hann vildi að almenningur vissi að hægt 

væri að nálgast skemmtilegar og áhugaverðar upplýsingar. Hann kom á 

fót leiðsögnum við British Museum og árið 1911 var ráðinn 

leiðsögufyrirlesari. Það var fyrsta safnfræðslustaðan í Bretlandi og voru 

leiðsagnir alla virka daga. Þetta er það fyrsta sem vísar til safnfræðslu 

eins og hún er þekkt í dag. Frá árunum 1928-1970 fjalla breskar skýrslur 

um óreiðu í safnfræðslumálum. Tvær skýrslur sem komu út 1973-1979 

benda á hversu mikilvægt það er að þjálfa kennaranema í að nota söfnin 

sem kennsluefni og að leyfa nemendum að nýta sér þessa auðlind. Í 

Glasgow var 1941 farið að nota kennslustofur á söfnum, litskyggnur, 



 

21 

bíómyndir og aðra hluti sem voru kynntir ásamt því að skoða sýningar. 

Nemendur fengu þá að tjá sig í stað þess einungis að hlusta á fyrirlestur. 

Það að meðhöndla alvöru hluti átti að örva skapandi hugsun. Það var 

mikilvægt að leyfa ímyndunarafli nemenda að njóta sín í stað þess að 

miðla staðreyndum. 1960 -1970 fóru safnheimsóknir að aukast og nýjar 

aðferðir komu fram. Þar á meðal komu upplýsingapakkar fyrir kennara 

með verkefni fyrir nemendur og hugmyndir að nálgun á safninu. Í dag 

þykir þetta sjálfsögð þjónusta í Bretlandi. Hér á landi var farið að 

skipuleggja skólaheimsóknir í Þjóðminjasafnið um 1960 og um 1980 var 

farið að tengja heimsóknir á söfn á markvissari hátt við skólastarfið. 

Safnfræðsla hefur því ekki verið lengi við lýði hér á landi. Safnkennari 

var ráðinn á Listasafn Íslands árið 1987 og starfar hann þar enn. 

Safnfræðslufulltrúi var ráðinn á Listasafn Reykjavíkur árið 1991 þar sem 

mikill áhugi hafði vaknað um safnfræðslu á alþjóðavísu. Með þessum 

ráðningum á faglegum fræðslufulltrúum var verið að vekja áhuga á því að 

virkja safngesti til að taka þátt í sýningum til að afla sér fræðslu en ekki 

vera einungis áhorfandi. Það að læra á safni er alls ekki nýtt af nálinni þó 

að nálgun og viðhorf til fræðsluhlutverka hafi breyst í gegnum árin 

(AlmaDís Kristinsdóttir 2010;140-144). 

Samkvæmt skýrslunni A common wealth sem David Anderson skrifaði 

kemur fram að þegar söfn skilgreina menntunarhlutverk sitt eru þau að 

skilgreina mikilvægan hluta af samningi sínum við samfélagið og setja 

sér ákveðna staðla sem þau geta verið dæmd eftir. Það er því á ábyrgð 

safna að virkja gesti til að læra á þann hátt sem er öðruvísi en aðrar 

menntastofnanir eins og skólar geta boðið upp á. Nám á safni er öðruvísi 

byggt upp en það sem boðið er upp á í daglegu lífi, það er fjölbreytt, 

óformlegt og menningarlega ríkt. Flestir daglegir og venjulegir atburðir 

sem nemendur upplifa geta gleymst fljótt en heimsókn á safn getur gefið 

lífinu aukið gildi í gegnum kynni af gripum og sýningum á safni. Það 

getur verið að nemendur fari einungis einu sinni til tvisvar á safn í 

grunnskólanámi sínu og þar með getur þetta verið mjög eftirminnilegur 

atburður. Þar sem nám á safni getur verið annars konar nám og öðruvísi 

þekkingaröflun en nemendur öðlast innan grunnskólans getur það markað 

dýpri upplifun í huga nemenda. Þess konar reynsla getur verið í minni 

margra nemenda gegnum allt lífið. Það sem getur einkennt safn er að 

margt fólk á öllum aldri og á mismunandi stigum lífsins hafa upplifað 

sérstaka og eftirminnilega reynslu í gegnum fallega og einstaka hluti sem 

geta breytt lífsviðhorfi fólks. Sú reynsla er í minni fólks allt lífið. Það er 



 

22 

eitt af markmiðum safna að ná til fólks í gegnum upplifun og reynslu. 

Námið sem fer fram á safninu er skilvirkast þegar nemandinn lærir af 

reynslunni með áframhaldandi námi í skólanum. Þar getur hann haldið 

áfram með námið út frá því sem hann upplifði á safninu. Safn getur 

hjálpað einstaklingum að byggja ofan á eigin reynslu og halda áfram með 

þá reynslu í námi og lífi (Anderson,David 1999;41). 

Eilean Hooper-Greenhill er prófessor í safnarannsóknum og var hún 

forstjóri Rannsóknar miðstöðvar fyrir söfn og sýningarsali árin 1999 – 

2006 í Háskólanum í Leicester í Bretlandi. Hún hefur skrifað og gert 

margar rannsóknir á menntun í gegnum listir og á söfnum. Í rannsókn 

sem hún gerði ásamt fleirum árið 1999 – 2002 og heitir Að læra í gegnum 

menningu kemur fram hversu mikilvæg safnaheimsókn er fyrir nemendur. 

Söfn eru full af möguleikum til að læra. Umhverfið er mjög ríkt og 

vinnan og verkefnin á söfnum eru gerð þannig að þau ná yfir markmið í 

námskránni og gefa tækifæri á nýrri hugsun, sem á sér stað fyrir utan 

kennslustofuna. Margir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni töluðu um 

nýja sýn á námið með því að fara á safnið. Þeir sögðu að námið sem færi 

þar fram væri mun betra en þeir áttu von á og miðlað á allt annan hátt en 

hægt væri í kennslustofu. Nám sem á sér stað á söfnum er ekki hægt að 

kenna í kennslustofunni sjálfri. Upplifun nemenda á verkunum sjálfum fá 

þeir ekki í gegnum bækur eða aðra miðlun. Nemendurnir unnu sjálfstætt 

eða í hópum og frumkvæði þeirra skein í gegn. Safnaheimsóknirnar opna 

líka nýjar leiðir fyrir kennara í náminu. Þeir geta sett nemendum fyrir 

verkefni þar sem þeir fara á söfnin til að afla sér upplýsinga. Þannig er 

hægt að mynda tækifæri til að fá foreldrana til að taka meiri þátt í námi 

barnanna þar sem þeir geta farið með þeim á söfnin og hjálpað þeim með 

verkefnin. Söfn geta bætt t.d. kennslu kjarnagreina með því að veita nýtt 

og örvandi umhverfi, hvetja til reynslu og tilrauna, og til að takast á við 

flókin málefni og að veita reynslu sem er gagnleg (Clarke, Amanda 

2002;4-17). 

Þegar fjallað er um íslenskt safnastarf er litið á áhersluþætti í 

menntunarþætti safna og kerfi sem viðheldur því að forsendur í fræðslu 

séu safnanna og sýninganna en ekki gestanna. Safnkennslan fer fram með 

skipulögðum heimsóknum nemenda á söfn þar sem tekið er á móti þeim 

og þeir fá að kynnast safngripum og vinna verkefni í heimsóknum. 

Safnfræðsla felst þó ekki einungis í því að miðla upplýsingum heldur þarf 

að taka mið af þeim sem njóta hennar og að þeir verði virkir þátttakendur 

í að móta eigin þekkingu (AlmaDís Kristinsdóttir 2010;145). Til þess að 
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safnaheimsókn sé árangursrík og að nemendur fari á brott með ákveðna 

þekkingu sem ekki var til staðar áður er mikilvægt að þeir séu virkir í 

heimsókninni og að fram fari ákveðið samstarf og samtal á milli hópsins, 

kennarans og safnkennarans. 
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4 Skilgreiningar á samtímalist  

Til eru margar skilgreiningar á samtímalist og einnig er spurning hvenær 

upphaf samtímalistar er. Ég fann ýmsar skilgreiningar á vefsíðum og 

einnig fékk ég skilgreiningar hjá starfsmönnum listasafna og 

myndmenntakennurum grunnskóla. Ekki voru allar skilgreiningarnar eins 

en það er kannski vegna þess að samtímalist getur verið í svo mörgum 

formum, miðlum og útfærslum. 

Samtímalist getur verið skilgreind sem list framleidd á þessum 

núverandi tímapunkti en einnig getur hún verið skilgreind sem list 

framleidd eftir síðari heimstyrjöldina. Seinni skilgreiningin er sú 

skilgreining sem söfn styðjast oftast við. Samtímalist er list sem sést á 

mörgum stöðum í samfélaginu eins og í auglýsingum, galleríum, 

fyritækjum og listasöfnum. Samtímalistamenn eru oft studdir með 

styrkjum, verðlaunum og með því að selja verkin sín (Wikipedia 2011). 

Nemendur sjá samtímalist í mörgum miðlum án þess að þeir átti sig á því. 

Þess vegna er mikilvægt að þeir öðlist hæfni í að vera læsir á myndmál í 

umhverfi sínu og geta þeir öðlast þá hæfni með því að heimsækja 

listasöfn og kynnast list. 

Samtímalist getur verið list sem hefur verið og heldur áfram að vera 

búin til í lífi okkar eða okkar samtíma. Sú skilgreining sem er algengust á 

hvenær upphaf samtímalistarinnar hafi verið er 1960. Oft er ruglað saman 

nútímalist og samtímalist. Nútímalist var um 1880 – 1960 en samtímalist 

frá 1960 til dagsins í dag og áfram. Samtímalist er oft mjög félagslega 

meðvituð og list frá síðustu 30 árum hefur oft verið tengd við mörg 

málefni eins og femínisma, fjölmenningu, hnattvæðingu ásamt öðrum 

málefnum (About.com. Art history 2011). 

Samtímalist getur verið mjög vítt hugtak og mismunandi verk geta 

boðið upp á fjölbreyttar og ólíkar túlkanir. Hver og einn hefur sínar 

tilfinningar og túlkanir, það sem einum finnst fallegt getur öðrum fundist 

ljótt. Það er hægt að læra margt af samtímalist þar sem hún endurspeglar 

oft skoðanir listamannsins á þjóðfélaginu. Það er því t.d. hægt að læra um 

menningarheim annarra landa, því samtímalistin er hluti af þeirri 

menningu sem við búum í (Mathisen, Frants 2004). Við getum séð 

samtímalist í mörgu af því sem gerist í þjóðfélaginu þar sem hún er 

útfærð í mörgum og mismunandi miðlum. Hún getur oft verið hluti af 

hversdagsleika okkar sem birtist alls staðar í samfélaginu. 
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Ég spurði starfsmenn listasafna hvernig þeir skilgreindu samtímalist 

og voru þeir sammála því að erfitt getur verið að skilgreina hana. Rakel 

talaði um að samtímalistin væri hugtak um þá list sem verið væri að 

skapa í dag og síðustu áratugi. Nútímalist og modernismi nær mjög langt 

aftur en eins og áður sagði er oft verið að blanda sama nútímalist og 

samtímalist sem er ekki það sama (Rakel Pétursdóttir 2011) AlmaDís 

segir að kannski er mjög almenn skilgreining á samtímalist eitthvað sem 

gerist í okkar nútíma og oft er sett ártalið 1960 við samtímalistina. Einnig 

er talað um samtímalist ef listamaðurinn sjálfur er lifandi. AlmaDís 

greinir ákveðna hræðslu gagnvart samtímalist hjá þeim hópum sem sækja 

safnið. Samtímalist og myndlist getur verið mjög abstrakt og ögrað 

allskonar hugmyndum um lífið og tilveruna. Hún getur snert og vakið 

mann til umhugsunar um viðfangsefni sem mörgum finnst ekki þægilegt. 

Sumir segja að samtímalistin sé ekki til fyrr en einhver kemur og horfir á 

hana og virkjar hana. Skilgreiningar á samtímalist geta verið mismunandi 

og einnig er hægt að skilgreina útfrá hvað er verið að sýna. Kannski er 

þetta hugtak sem listfræðingar þurfa að skilgreina (AlmaDís 

Kristinsdóttir 2011). Ólöf segir að hægt sé að segja að þetta séu verk sem 

eru unnin í fjölbreyttum og framsæknum miðlum, sem kannski í dag eru 

orðnir hefðbundnir eins og vídeóverk og þess háttar. Í víðasta skilningi er 

hægt að segja að þetta sé list unnin af starfandi listamönnum í 

samtímanum. Contemporary art, það sem er að gerast í dag. (Ólöf K. 

Sigurðardóttir 2011). 

 Myndmenntakennarar eru með svipaðar skilgreiningar, Eva Guðfinna 

telur að samtímalist sé list sem er sköpuð í dag. Listamenn sem eru 

lifandi og starfandi á okkar tímum. Kannski jafnvel lengra aftur, 

listamenn sem eru dánir en voru þó starfandi á seinni hluta síðustu aldar 

(Eva Guðfinna Sigurðardóttir 2011). Einnig er það hugmyndin sjálf sem 

er svo fjölbreytt að kannski er það hún sem er mikilvægust í 

samtímalistinni og síðan kemur útfærslan. Ramminn er orðin stór og 

fjöldaframleiðslan er orðin mikil (Rannveig Jónsdóttir 2011).  

Ég tel að þar sem hugtakið samtímalist getur verið svo vítt og 

miðlunin sé svo víðtæk að allar skilgreiningar sem eru komnar fram geta 

verið réttar. Það sem helst einkennir samtímalist er fjölbreytileiki, ólíkar 

stíltegundir og tæknibrögð. Síðan er það bara hver og einn einstaklingur 

sem getur haft sínar skoðanir á því hvað er samtímalist og hvað list er 

yfirleitt. Við þurfum sjálf að hafa hugmyndaflug og skynja hvaða áhrif 

verk hefur á okkur og hvernig við tengjum það við okkar hversdagsleika. 
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Með því nær listamaðurinn tilgangi sínum, fær okkur til að hugsa og 

upplifa. Ég tel það vera rétt að miða upphaf samtímalistarinnar við ártalið 

1960 þar sem listamenn sem hafa verið að skapa á þeim tíma geta enn 

verið að skapa list nú í dag. Einnig hafa fjölbreyttir miðlar birst á þeim 

tíma og haldið áfram að þróast til dagsins í dag. 
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5 Kennsla og nám á listasöfnum 

Eins og fram hefur komið hér geta söfn boðið upp á mikla náms-

möguleika fyrir nemendur í grunnskólum. Samstarf á milli grunnskóla og 

listasafna getur því verið mjög mikilvægt í námi, þekkingaröflun og 

sjálfsstyrkingu nemenda. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að árangursríkasta leiðin til að meðtaka 

nýja þekkingu er virk þátttaka nemenda. Það nægir ekki einungis að 

móttaka upplýsingar. Besta leiðin í námi er að vinna áfram með allar 

upplýsingar sem maður öðlast, þannig fer menntun fram og þar sem 

nemandi getur nýtt sér fjölbreytta miðlun fer fram mesta menntunin 

(Safnaráð 2005;7) 

Eftirfarandi tafla er sett fram af safnaráði og sýnir hún tilgátur um 

hversu hátt hlutfall af þekkingu nemandi meðtekur og man, eftir 

námsaðferð: 

 

Að lesa: 10% (e. symbolic mode) 

Að hlusta: 20% (e. abstract passive) 

Að horfa: 30% (e. iconic mode/concrete passive) 

Að segja frá: 70% (e. enactive mode) 

Að segja frá og reyna sjálfur: 90% (e. experimental active) 

    (Safnaráð 2007;7). 

 

Eins og sést á þessari töflu hér að ofan fer fram mesta námið í gegnum 

reynsluna og frásögn. Það segir okkur að með því að upplifa og túlka t.d. 

verk í gegnum okkar eigin reynslu, þá lærum við mest á því. Það hjálpar 

okkur á bestan hátt að upplifa á sjálfstæðan hátt og bæta við okkar eigin 

reynslu. 

Það er hluti af markmiðum listasafna að sinna fræðslu og miðlun á 

þann hátt að samtímalist verði aðgengileg fyrir alla. Þau vilja sýna stefnur 

og strauma í samtímalist þannig að borgarbúum og öðrum gestum 

safnsins verði kleift að fylgjast með því sem er að gerast í framsækinni 

listsköpun samtímans (Listasafn Reykjavíkur 2011). 

Ég tók viðtal við Rakel Pétursdóttur sem er safnkennari og 

deildarstjóri á fræðsludeild Listasafns Íslands og var hún ráðin sem 
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safnkennari á safninu árið 1987. Þá var safnið við Suðurgötu á efri hæð 

þjóðminjasafnsins. Á þeim tíma var ekki mikil hefð fyrir því að skólarnir 

væru að nýta sér söfnin í kennslu að neinu marki. Það hafði verið á 

vegum Reykjavíkurborgar þar sem ráðnir voru starfsmenn sem fóru á 

milli safna vítt og breytt um borgina og tóku á móti nemendahópum. Í 

sumum tilfellum voru útbúin sérstök verkefni fyrir nemendur í samhengi 

við heimsóknina. Rakel var ráðin til að byggja upp starfsemi gagngert við 

ríkislistasöfn, það eru Listasafn Íslands, Listasafn Ásgríms Jónssonar og 

Listasafn Einars Jónssonar. Hún fór þá á milli þessara safna og sendi út 

upplýsingar í skólana um að þessi möguleiki væri í boði, að nemendur 

gætu komið í heimsókn, fengið móttöku, leiðsögn og það væru verkefni 

til staðar fyrir mismunandi aldur sem hægt væri að vinna á staðnum. Hún 

hafði mikið fyrir því að fá nemendur á söfnin og einnig hringdi hún í 

skólana. Með þessari vinnu fóru kennarar að koma með nemendahópa í 

safnaheimsókn og þegar safnið flutti þangað sem það er staðsett í dag 

varð gífurleg aðsókn á safnið. Listasafn Íslands var opnað 1988 í 

núverandi húsnæði og var þá viðstöðulaust í mörg ár nemendahópar í 

safnaheimsóknum. Á þeim tíma var það líka samkomulag við 

Reykjavíkurborg að keyra nemendur á söfnin. Þannig gat Rakel hringt og 

pantað rútur fyrir kennara sem vildu koma með nemendur á safnið, og 

þetta kom sér vel fyrir marga kennara sem áttu langt að sækja, eins og úr 

Grafarvogi eða Breiðholti. En nemendahópar úr öðrum bæjarfélögum 

þurftu að kosta sig sjálfir á safnið. Svona gekk þetta í mörg ár og var 

byggt upp markvisst kerfi þar sem stílað var inn á grunnskólana, 

framhaldsskólana og leikskólana til að nýta sér söfnin. Þegar 

Reykjavíkurborg fór að byggja upp þjónustu út frá sínum listasöfnum fór 

að draga úr komu yngri hópa þar sem skólarnir þurftu að kosta 

rútuferðirnar sjálfir (Rakel Pétursdóttir 2011). Greinilegt er að 

fjarhagskostur hafi mikið um safnaheimsóknir að segja, sérstaklega þegar 

skólar eru ekki í mikilli nálægð við söfnin og þurfa að kosta rútuferð til 

safnsins. 

5.1 Að kynna myndlist fyrir nemendum á listasöfnum 

Með því að fara í safnaheimsóknir með nemendur er hægt að kenna þeim 

að upplifa og túlka tilfinningar sínar og hugmyndir.  

Mikilvægt er að söfn fái stuðning til að kynna samtímalist inn í 

grunnskóla. Á mörgum söfnum víðsvegar um heiminn hafa verið sett upp 
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barnasöfn, barnaklúbbar, barnahús og verkstæði fyrir börn. Það er byrjað 

að beina augum að börnum í listinni og getur það verið stór markhópur 

fyrir listina. Hann hefur mikla möguleika á að heimsækja söfn, kynnast 

listinni og jafnvel miðla henni til annarra. Í barnasöfnunum eru sýningar 

settar upp með hliðsjón af börnum og þar eru verkin hengd upp í þeirra 

augnhæð. Þegar þau hafa skoðað sýninguna fá þau tækifæri til að fara á 

verkstæði og halda áfram að vinna útfrá sýningunni í anda listamannsins. 

Þau skynja, upplifa og skilja oft á annan hátt en fullorðnir og vilja fá að 

snerta verkin þar sem þau skynja þannig betur. En oftast er bannað að 

snerta öll verk á almennum sýningum (Arvaden, Karsten og Helene Illeris 

2000;88-93). Börn vilja fá að taka þátt í sýningunni og vera virkir 

áhorfendur. Það getur verið mjög erfitt fyrir marga nemendur að fylgjast 

einungis með og horfa á verkin. Því er mikilvægt að það fari fram gott 

samstarf á milli allra sem taka þátt í safnaheimsókninni og jafnvel að til 

séu einhver verk sem nemendur fá að snerta. Það að vera virkur 

þátttakandi í safnaheimsóknum getur gefið nemendum mun sterkari 

upplifun og reynslu sem þeir geta tekið með sér eftir heimsóknina og 

unnið áfram út frá.  

Tate Modern í Bretlandi er komið langt á veg með miðlun á 

samtímalist til nemenda. Nemendahópar eru velkomnir á safnið og eru 

þar margar leiðir  í boði til að efla þekkingu þeirra á samtímalist. Þar geta 

þeir til dæmis fengið 90 mínútna námskeið þar sem myndlistakennarar 

eru leiðbeinendur. Þessi námskeið eru hönnuð til að auka áhuga nemenda 

á nútíma og samtímalist. Námskeiðin efla skilning og gagnrýna hugsun 

nemenda um samtímalist. Þau fara fram í sýningarsölum safnsins og eru 

skipulögð í fjórum þáttum. Starfandi listamaður hannar og samþykkir 

hvern þátt og innihald hvers þáttar breytist í samræmi við tiltekna nálgun 

hvers kennara og listamanns. Hver þáttur skoðar listina, aflar upplýsingar 

og mótar viðbrögð nemenda. Einnig er boðið upp á námskeið sem eru 

sérhönnuð fyrir nemendur með líkamlega, vitsmunalega 

skynjunarörðugleika eða fötlun. Þessi námskeið eru vel skipulögð og 

sniðin til að koma til móts við sérstakar kröfur og þarfir hópsins, af fólki 

sem hefur mikla reynslu á að vinna með nemendum sem búa að 

örðugleikum eða fötlun (Tate Modern 2010). Listasöfn hér á landi eru 

með sýningar á samtímalist, bæði íslenskri og erlendri þó mun meiri beri  

á þeirri íslensku. Eins og hefur komið fram þá eru listasöfnin í Bretlandi 

komin mun lengra á leið með miðlun á samtímalist heldur en listasöfn hér 

á landi.  
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Rakel í Listasafni Íslands segir að kennarar komi með nemendahópa á 

safnið gagngert til að skoða samtímalist þó að aðrar sýningar veki 

kannski meiri áhuga. Kennarar eru þá að koma með nemendurna helst til 

að kynnast starfandi listamönnum samtímans. Hún segir þó að oft hafa 

þessar sýningar á samtímalist ekki verið ætlaðar yngri börnum en 12 ára 

og kemur það þá frá listamanninum sjálfum. Ein sýning sem hún man 

eftir var myrkvuð og lokað rými sem hefði getað hrætt nemendur. 

Listasafn Íslands hefur stundum verið allt tekið undir sýningar á 

samtímalist og þá hafa kennara komið mismikið með nemendahópa á 

sýningarnar. Rakel telur þó að kennarar nýti sér ekki slíkar sýningar í 

nægjanlegum mæli. Hún segir samt sem áður að skólarnir hafi úr fleiri 

söfnum að velja þar sem sambærilegar sýningar á samtímalist geta verið 

uppi og þar með getur verið fleira í boði (Rakel Pétursdóttir 2011). Það 

getur verið spurning um val, hvaða sýning trekki mest að og er það þá val 

kennara í samstarfi við til dæmis safnkennara hvaða sýning henti best í 

tengslum við þeirra verkefni og kennslu. 

AlmaDís Kristinsdóttir, verkefnastjóri fræðslu í Listasafni 

Reykjavíkur telur að kennarar séu að koma með nemendur á safnið til að 

skoða sýningar á samtímalist. Safnið býður upp á fræðslufund í ágúst 

fyrir kennara áður en skólarnir byrja þar sem sýningadagskrá skólaársins 

er kynnt. Þannig geta kennarar fylgst með og skipulagt sig fram í tímann.  

(AlmaDís Kristinsdóttir 2011). Kennarar verða að búa yfir þeirri trú og 

trausti á sjálfum sér að þeir geti tekið á móti erfiðum spurningum og 

umræðum frá nemendum og haldið áfram með þær þangað sem þær leiða.  

Samtímalistin getur verið mjög sterk og falið í sér marga möguleika til að 

leyfa nemendum að ræða um hluti. Það getur þó verið eitt af einkennum 

samtímalistarinnar, 

Ólöf í Hafnarborg í Hafnarfirði talar um að söfn geti verið með mjög 

breiðar sýningar og hún telur að það sé helst Hafnarhúsið í Listasafni 

Reykjavíkur sem er með sérstakar sýningar á samtímalist. En listasagan 

hér á landi er það ung og hún yrði fljót að tæmast ef það væru einungis 

sýningar á eldri list. Mestu máli skiptir hvernig sýningarnar eru kynntar 

hvort kennarar séu að koma með nemendahópa á þær. Því sýningar geta 

verið mismunandi og því eru ekki allar sýningar góðar í miðlun (Ólöf K. 

Sigurðardóttir 2011). 

Það getur því farið mjög eftir því hvernig sýningar á samtímalist eru í 

miðlun hvort það henti fyrir kennara að koma með nemendur á þær. Það 
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getur verið erfitt að tengja þær kennslu ef þær bjóða ekki upp á það. En 

þá er hægt, eins og kemur fram hjá Rakel, að kynna nemendur fyrir 

listamanninum sjálfum þó ekki sé verið beint að fjalla um listina og 

þannig geta þeir kynnst samtímalist í gegnum hann. Kennarar verða því 

að velja góða sýningu sem býður upp á góða miðlun fyrir nemendur og 

sem þeir geta tengt við sín verkefni og kennsluaðferðir. 

5.2 Að kenna myndlist í grunnskólum 

Listir hafa fylgt mannkyninu alla tíð og eru einn af mikilvægustu þáttum 

mannlegs samfélags. Með listsköpun hefur maðurinn tjáð tilgang sinn og 

tilveru og mótað umhverfi sitt. Listir hafa gefið manninum tækifæri á að 

öðlast lífsfyllingu og finna tilfinningum og hugmyndum farveg. Listir 

geta eflt sjálfsmynd og sjálfsfyllingu mannsins. Skólinn er samfélag og 

þar ættu listir að leika jafn mikilvægt hlutverk og í þjóðfélaginu sjálfu. 

Listnám stuðlar að þroska einstaklingsins og reynir á marga þætti 

mannlegrar hæfni þar sem nemendur þurfa að virkja öll svið hæfileika 

sinna og nota öll helstu skynfæri sín. Það að stunda nám í listgreinum 

reynir bæði á rökhyggju og ímyndunarafl og það eflir einnig 

sköpunargáfu sem er talin nauðsynleg í dag fyrir einstaklinga til að mæta 

síbreytilegum kröfum nútíma þjóðfélags. Það hjálpar einstaklingum til að 

taka þátt í menningu samfélagsins og að skilja fjölbreytileika og 

hugmyndafræði eigin samfélags og annarra. Listir eru nauðsynlegar í 

hverju þjóðfélagi og þær geta leitt af sér fjölbreytilegar atvinnugreinar. 

Einnig eru listir kveikja hugmynda, þær efla nýsköpun og á öllum stigum 

þjóðfélagsins er þörf fyrir skapandi einstaklinga. Einnig má geta þess að 

listir helga það sem er samfélaginu mikilvægt eins og á helgistundum, 

hátíðum og merkisdögum mannsævinnar (Markmið listkennslu í 

grunnskólum og framhaldsskólum 1997;6-8). 

Listnám stuðlar að þroska fyrir alla hluta af hæfni einstaklingsins. 

Með listnámi reynir bæði á huga og hönd þar sem nemendur öðlast hæfni 

til að beita rökhyggju sinni og ímyndunarafli til að ná árangri í námi. Þeir 

þurfa að fá tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna þar sem þeir nota 

skynfæri sín, þekkingu, færni og skilning til að túlka upplýsingar sem þeir 

öðlast. Listnám bíður nemendum upp á að leika, spyrja og ögra sem gæti 

leitt til óvæntra tenginga. Einstaklingur sem öðlast tækifæri til að efla 

sköpunargáfu sína getur mætt síbreytilegum kröfum í þjóðfélagi 

samtímans. Nemendur læra að þekkja og tjá sínar eigin tilfinningar, 
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hugmyndir og upplifanir í listnámi og að virða tilfinningar annarra og 

túlkun þeirra. List er mikill áhrifavaldur í samfélaginu og eru ráðandi í 

upplýsingamiðlun nútímans. List endurspeglar og mótar viðhorf 

einstaklings og gildismat samfélags (Aðalnámskrá grunnskóla Listgreinar 

2007;6-7). 

Flest bendir til þess að maðurinn hafi myndgert líf sitt frá upphafi í 

margvíslegum tilgangi og því er sjónræn upplifun stór þáttur í því hvernig 

maðurinn skilur heiminn sem hann lifir í. Listin hefur sitt eigið tungumál 

og myndmál og með því miðlar maðurinn skoðunum sínum og 

hugmyndum um samfélagið til samfélagsins. Listin og myndin er mikill 

áhrifavaldur í nútímasamfélagi bæði sem hefðbundin myndmennt og 

myndmiðlar eins og kvikmyndir, sjónvarp, auglýsingar og tölvur. 

Myndhugsun hefur því aukist hratt í upplýsingasamfélagi en þó ekki 

almennur skilningur á eðli og áhrifamætti listarinnar og myndar. 

Myndmenntakennsla á því að kenna tjáningarleiðir myndmenntar, auka 

skilning nemenda á myndrænni hugsun og efla þá í að lesa sjónrænt 

umhverfi sitt hvort sem það er listaverk eða myndmál götunnar. Þegar 

myndmenntanám er skipulagt skal vinna út frá forsendum nemandans, 

þroska hans, áhuga og þörfum. Þannig getur hann lært að nýta sér námið 

til að skilgreina og uppfylla eigin þarfir. Mikilvægt er að samþætta 

fræðilega og verklega kennslu á grunnskólastigi og skal hún fara fram 

með fyrirlestrum, verkefnum, safnaheimsóknum og í samstarfi við 

starfandi listamenn (Aðalnámskrá grunnskóla 2007;8-9). Ég tel að 

listnám geti hjálpað mjög mörgum nemendum til að efla hæfileika sem 

þeir geta haft með sé alla ævi, hvort sem það er í námi, starfi eða lífinu 

sjálfu. 

Fram kemur í lokamarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla í listgreinum 

að nemandi eigi að hafa öðlast þekkingu á forsendum myndlistarmanna 

og menningarlegu samhengi sem list sprettur úr. Hann á að hafa þekkingu 

á sjónrænum menningararfi og helstu straumum og stefnum í 

myndlistarheimi, þar á meðal samtímalistar og þekkja fjölbreytni hennar. 

Einnig á hann að geta túlkað áhrif og upplýsingar sem hann fær á söfnum 

og sýningum (Aðalnámskrá grunnskóla Listgreinar 2007;10-15). 

Listasaga í grunnskólum getur verið mjög misjöfn og oftast er hún 

einungis kennd í tengslum við verkefni sem lögð eru fyrir nemendur og 

þá er oft stiklað á stóru. Það getur verið að samtímalistin gleymist eða 

minna sé af því að hún sé kynnt fyrir nemendum. Ástæðan fyrir því getur 
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verið skortur á námsefni um samtímalist, því auðveldara getur verið að 

afla sér upplýsinga um eldri list (Eva Guðfinna Sigurðardóttir 2011). 

AlmaDís telur að kynning listasögu í grunnskólum sé ekki í góðum 

farveg og oft er hún nánast ósýnileg nemendum. Það stafar meðal annars 

út af höfundarréttarmálum þar sem kennarar hafa ekki alltaf aðgang að 

myndefni á vef og söfn geta ekki birt efni án þess að greiða 

höfundarréttargjöld. Þetta getur verið mikil hindrun í kynningu á 

listasögu og sérstaklega kynningu á samtímalist í grunnskólum. Best væri 

ef hægt væri að nota myndefni í fræðsluskyni fyrir skóla þeim og söfnum 

að kostnaðarlausu (AlmaDís Kristinsdóttir 2011). 

Ólöf talar um að það sé skylda safnsins að miðla upplýsingum um 

safneignina og sýningar og þjóna því samfélagi sem það tilheyrir, og að 

miðla þeim upplýsingum og starfa með skólanum er einn hluti af því að 

þjóna samfélaginu. Vinna í samstarfi við skóla er vinna með 

framtíðarfólki. Skólastjórnendur sem hafa góða vitund um aðalnámskrá 

grunnskóla gera sér grein fyrir því að það er útilokað að fylgja henni án 

þess að heimsækja söfn (Ólöf K. Sigurðardóttir). Með því að fá kynningar 

og upplýsingar frá listasöfnum öðlast kennarar tækifæri til að nýta sér 

þjónustu þeirra til að kynna listasögu fyrir nemendum og þar á meðal 

samtímalist þegar hún er í boði. 

Samkvæmt Örnu myndmenntakennara við Lágafellsskóla í 

Mosfellsbæ er lítið farið í samtímalistina. Það eru helst valhóparnir sem 

eru 9. og 10. bekkur sem fá að kynnast samtímalist og vinna verkefni 

útfrá henni. Hún er með valhópa sem eru að vinna verkefni í 

tæknimiðlum eins og vídeóverk og er mikill áhugi meðal nemenda fyrir 

því að vinna verk í þeim miðlum. Henni finnst þó jafnmikilvægt að kynna 

samtímalist og eldri list fyrir nemendum þó hún segi að eldri list verði 

meira fyrir valinu. Það fer mun meiri tími í að vinna verkin og hafa alla 

hluti í lagi en að kenna listasögu. Það sem henni finnst helstu hindranir á 

að kynna samtímalistina sé fjárhagsskortur og tími (Arna Björk 

Birgisdóttir 2011). Þar sem nemendur í dag þekkja tæknina mjög vel 

getur það hentað að kynna samtímalistina fyrir þeim þar sem hún er oft 

útfærð í fjölbreyttum tæknimiðlum. 

Eva Guðfinna myndmenntakennari við Hlíðaskóla tekur undir með 

Örnu, að það sé jafnmikilvægt að kynna nemendum fyrir samtímalist og 

eldri list en þar sem hún er ekki með tækjabúnað getur verið erfitt fyrir 

hana að kenna listasögu í skólastofunni. Hún telur að nemendur viti mjög 
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lítið um listasögu og þá sérstaklega samtímalist þar sem þau fá litla sem 

enga kennslu í henni. Hjá henni er það helst tæknin sem er að hindra það 

að hún geti gefið sínum nemendum kennslu í samtímalist en telur þó vera 

nægjanlegt magn af efni á vefnum sem hægt væri að nálgast. Það sem 

henni finnst þó vera ókostur er hversu mikill tími færi þá í að útbúa 

kennsluefni þar sem það er ekki til og myndmenntakennarar útbúa það 

yfirleitt sjálfir (Eva Guðfinna Sigurðardóttir 2011). 

Rannveig myndmenntakennari við Lækjarskóla í Hafnarfirði segist 

kenna meiri eldri list en samtímalist og er ástæðan fyrir því að hún kennir 

listasögu í tengslum við verkefni sem hún leggur fyrir nemendur sína. 

Hún er þó með einhver samtímalistaverkefni sem tengist Andy Warhol og 

ætla nemendur hennar að útfæra þau á sinn hátt. En þar sem að bærinn er 

að loka fyrir og spara peninga á hún erfiðara með að kynna efni fyrir 

nemendum eins og í gegnum vefinn þar sem til er mikið af námsefni fyrir 

listasöguna og þá sérstaklega samtímalist. Henni finnst gagnlegt og 

áhugavert að tengja eldri list og samtímalist í verkefnum nemenda. Hún 

telur það vera hlutverk myndmenntakennara að sjá um að kynna fyrir 

nemendum samtímalist og hjálpa þeim að skilja  og vera opin fyrir að 

skoða. Það eru engar hindranir í hugum nemenda og ætti því að vera 

auðvelt að vekja hjá þeim áhuga fyrir samtímalist (Rannveig Jónsdóttir 

2011). 

Greinilegt er að myndmenntakennurum finnist námsefnisskortur vera 

hindrun í því að kynna samtímalist fyrir nemendum. Einnig er erfitt fyrir 

þá að kynna samtímalistina ef þeir hafa ekki réttan tækjabúnað í 

kennslustofunni eins og tölvu og skjávarpa. Þeim finnst samtímalistin 

vera jafnmikilvæg og eldri list en finnst erfiðara að nálgast efni um hana 

þar sem mikið af því er á vefnum og þá vantar oft þau tæki sem þarf til að 

nálgast það. Nemendur virðast vera opnir og áhugasamir um samtímalist 

og getur ástæðan verið sú að þeir ná frekar að tengja hana við sitt 

hversdagslega líf heldur en eldri list. Miðlar samtímalistarinnar eru 

fjölbreyttir og eru þeir sömu og nemendur, sérstaklega unglingar, eru að 

nota á hverjum degi eins og tölvur og sjónvarp. Miðlar samtímalistar 

höfða því vel til yngri kynslóða samtímans þar sem þær þekkja þá vel. 

Listasaga virðist vera af skornum skammti í grunnskólum og getur 

tímaskortur átt stóran hluta af því. Nemendum finnst mikilvægara að 

vinna verkefni í höndunum heldur en að eyða tíma í að hlusta á kynningu 

um listasögu. 
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6 Listasöfn og grunnskólar á höfuborgarsvæðinu: 

staðan 

Safnaheimsókn getur gefið nemendum tækifæri til að öðlast þekkingu á 

annan hátt sem getur verið óþvingaðri en í hefðbundinni kennslustofu. Í 

hefðbundnu skólastarfi er námsbókum fylgt eins og við þekkjum, 

fróðleikur er útskýrður og mikil áhersla er lögð á mælanleg fög og 

árangur. Samt sem áður ef leiðsögnin og safnkennslan er ekki vel 

undirbúin getur hún orðið mjög þvinguð fyrir nemendur og þar með 

verður erfiðara fyrir þá að tjá sig og öðlast jákvæða reynslu og upplifun. 

Fræðslustarf safna getur á margan hátt verið öðruvísi en fræðslustarf sem 

fer fram innan veggja skólans og því getur reynst erfitt að meta árangur 

eftir safnaheimsókn. Safnheimsóknir geta gefið einstaklingsbundna 

fræðslu og fjölbreytt námstækifæri. Bein fræðsla frá safnkennara til 

nemenda getur verið góð kennsluaðferð en þar kemur þó aðeins fram 

þekking kennarans og nemendurnir fá ekki að upplifa verkin á sinn hátt 

sjálf þó þau fái þekkingu frá kennaranum. Mikilvægt er að nemendur taki 

virkan þátt í heimsókninni og fram fari ákveðið samstarf á milli hópsins 

og safnkennarans (AlmaDís Kristinsdóttir 2010;139). 

Þeir hópar sem helst nýta sér safnfræðslu eru skólahópar, ferðamenn 

og fjölskyldur. Kennslufræðilegur grunnur safnfræðslu er oftar tengdur 

við leiðsögn skólahópa. Safnkennari skipuleggur heimsóknina sem hentar 

nemendum allra skólastiga og oft er samstarf á milli safnkennara og 

grunnskólakennara með nálgun á viðfangsefninu. Í gegnum árin hafa 

aðferðir í safnfræðslu breyst og viðhorfsbreytingar hafa orðið við því að 

læra á safni og hefur sú breyting haft áhrif á starfsemi safna. Í dag snýst 

safnfræðsla ekki aðeins um að kenna gestum eða fræða þá heldur að 

safngesturinn geti notað safnið þannig að það hafi persónuleg áhrif á 

upplifun þeirra og merkingu. Safngestir eru virkir í heimsókninni og 

gagnvirkir í upplýsingaflæðinu. Þeir eiga að stjórna sinni eigin upplifun 

og merkingarmótun til að byggja ofan á og bæta við eigin reynslu 

(AlmaDís Kristinsdóttir;149-156). 

Í skýrslu um listgreinakennslu grunnskóla Reykjavíkur sem Anne 

Bamford stýrði ásamt starfshópi sem menntaráð Reykjavíkur skipaði var 

mikill áhugi fyrir því að sjá hvernig listgreinar birtust í grunnskólum utan 

hefðbundinnar kennslu. Þar með voru vettvangsferðir 
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grunnskólanemenda á söfn og sýningar skoðaðar, heimsóknir listamanna í 

grunnskóla og uppsetningar nemenda á ýmsum sýningum og fjölda 

annarra listviðburða í grunnskólanum. Í mörgum skólum var mikill áhugi 

fyrir slíku starfi. Með þessari rannsókn var haft samband við tvö stærstu 

listasöfn í Reykjavík, Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur til að fá 

tölur sem sýna fjölda vettvangsferða grunnskóla á söfnin. Þar kom fram 

að flestar heimsókirnar frá grunnskólum í Reykjavík voru á Listasafn 

Reykjavíkur sem voru 150 hópar bæði árið 2007 og 2008. Heimsóknirnar 

voru heldur færri á Listasafn íslands eða 39 árið 2007 og einungis 22 árið 

2008. Mikill munur var á milli skóla um hversu oft hver skóli heimsótti 

söfnin. Melaskóli fór til dæmis 27 skipti árið 2007 og 20 skipti árið 2008 

á meðan Norðlingaskóli fór 1 skipti 2007 og 5 skipti 2008. En margar 

ástæður geta verið á þessum mun á milli skóla og getur fjarlægð skólanna 

frá söfnunum meðal annars haft mikil áhrif. Þeir skólar sem mest 

heimsóttu söfnin vori staðsettir nálægt söfnunum.  

20 skólar tóku þátt í því að halda skrá yfir vettvangsferðir skólanna á 

listtengda viðburði og heimsóknir í skólanna frá listamönnum. Í ljós kom 

að farnar voru 97 vettvangsferðir á listasöfn eða menningarmiðstöðvar og 

voru flestar ferðirnar farnar úr skólum í Vesturbæ eða 36 ferðir. 

Næstflestar ferðir voru úr skólum í miðborginni og Hlíðahverfi. 

Heimsóknir frá listamönnum í skólana voru fjölbreyttar en algengast var 

að þær voru tengdar tónlist. Mikil fjölbreytni var á sýningum og 

uppsetningum í skólum en flestar tengdust tónlist og leiklist. Myndlist er 

frekar neðarlega á þeim lista (Anna Margrét Ólafsdóttir 2009;13-16). Í 

þessari rannsókn sést að flestir grunnskólar Reykjavíkur eru að nýta sér 

þjónustu listasafna, þó það sé í mismiklu mæli. Hér kemur einnig fram að 

nálægðin við listasöfnin skiptir mjög miklu máli og getur það tengst 

kostnaði og tíma. 

Anne Bamford stýrði annarri rannsókn hér á landi þar sem hún 

skoðaði listgreinakennslu í öllum skólum á landinu. Í þeirri rannsókn 

kemur fram að samstarf skóla og annarra menntastofnana í samfélaginu 

geti verið mikilvægur þáttur í námi barna. Árangursríkt samstarf byggist á 

góðri samvinnu milli beggja aðila og sameiginlegri ábyrgð á skipulagi. 

Grunnskólar hér á landi hafa ekki gert það að sið að fá starfandi listamenn 

inn í skólakerfið með ákveðin verkefni eða sýningar. Svoleiðis samstarf 

grunnskóla og listamanna gæti leitt af sér góð verkefni og tækifæri fyrir 

nemendur að kynnast íslenskri list og að auki samtímalist sem sköpuð er í 

þeirra umhverfi og tíma. Það er svo margt frábært sem getur gerst er 
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listamenn og grunnskólakennarar vinna saman. Fram kemur í 

rannsókninni að listastofnanir þurfa að leita meira til grunnskólanna eftir 

samstarfi frekar en að grunnskólar komi til þeirra. Söfn bjóða upp á 

margskonar þjónustu til að aðstoða grunnskólana við kennslu á list en 

þessari þjónustu er oft ýtt frá vegna fjárskorts í grunnskólum. Söfnin eru 

að vinna þessa þjónustu með mjög fáu starfsfólki og aðeins litlum hluta af 

fjárhagi safnsins. Listasöfnin eiga að vera hluti af þeirri 

menntunarauðlynd sem list- og verkgreinar bjóða upp á og grunnskólar 

geta sótt (Anne Bamford 2009;53-58). Samstarf á milli listamanna og 

kennara grunnskóla tel ég vera lítið sem ekkert og gæti ég trúað því að 

þar komi kostnaðurinn einnig við sögu. Þar sem listin er hluti af starfi 

listamanna vilja þeir líklega fá greitt fyrir starf sitt í samstarfi við kennara 

og getur það því verið hindrun á því samstarfi. 

Samband faglærðra listgreinakennara og listamanna hefur möguleika á 

því að vera sterkt og lifandi og gæti því veitt greiðan aðgang fyrir 

grunnskóla að vinna með faghópum í listum. Hér getur verið að 

kostnaður sé hindrun á þessu starfi þar sem listin er vinna listamanna og 

vilja þeir þar af leiðandi fá sína vinnu borgaða. Oft virðist sem þetta 

samstarf sé mun sterkara í grunnskólum úti á landi en á 

höfuðborgarsvæðinu. Margir skólar sem tóku þátt í þessari rannsókn telja 

að samstarf grunnskóla og safna hafa farið versnandi. Einnig segja margir 

skólar að listasöfn sendi ekki lengur bæklinga og aðrar upplýsingar um 

söfnin og það voru því færri heimsóknir og minna fjármagn frá þessum 

stofnunum. Skortur á kynningu á hagnýtum aðferðum var kennt um að 

ekki væri hvatt til betra samstarfs. Flestir skólastjórar sem tóku þátt í 

rannsókninni voru hræddir um minnkandi samstarf vegna fjárskorts. 

Þegar þessi rannsókn var gerð sögðu margir skólar að vegna fjárskorts 

væru ýmsar vettvangsferðir og skoðunarferðir lagðar niður þar sem 

foreldrar, grunnskólar og samfélagið höfðu ekki fjármagn til að borga 

þær. Margir kennara telja að hægt sé að nýta heimsóknir á listasöfn á 

margan hátt í kennslu og að samþætta margar námsgreinar með því að 

fara á söfn (Anne Bamford 2009;59-67). Hér kemur skýrt og greinilega 

fram að fjárskortur sé aðal hindrunin á því að kennarar fari með 

nemendahópa í vettvangsferðir á listasöfn. 

Í viðtölum mínum við starfsmenn á listasöfnum í Reykjavík og í 

Hafnarfirði kemur fram að fulltrúi fræðsludeilda safna sendi póst í 

grunnskóla. Rakel í Listasafni Íslands segir að safnið sendi alltaf bréfpóst 

tvisvar á ári fyrir vorönn og haustönn og einnig fer eitthvað af tölvupósti. 
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Í þessum póstum eru upplýsingar um sýningar á árinu, það sem er í boði 

og ýmsar upplýsingar um starfsemina. Safnið auglýsir vel út í skólana og 

Rakel finnur fyrir einhverri svörun við þessum póstum en þó minna en 

hún hafði séð fyrir sér. Einnig hefur hún orðið vör við það að bæði 

bréfpósturinn og rafrænipósturinn er ekki alltaf að skila sér til allra 

kennara. Það virðist sem margir fá ekki neinn póst varðand þetta og vita 

því ekki um þessar upplýsingar. Pósturinn frá safninu er sendur á netföng 

skólanna, netföng myndlistakennara sem eru skráðir í félag íslenskra 

myndlistakennara. Rakel segir að hún hafi þó ekki netföng allra almenna 

kennara þar sem ekki sé hægt að nálgast þá. Hún telur það liggja hjá þeim 

sem fær póstinn að áframsenda hann til þeirra sem hann varðar (Rakel 

Pétursdóttir 2011). 

AlmaDís segir frá að bæklingurinn Sanfræðsla, líflegt nám á safni sé 

sendur út til allra skólastiga tvisvar á ári sem kynning á fræðslustarfi 

Listasafns Reykjavíkur. Safnið býður einnig upp á fyrrnefndan 

fræðslufund fyrir kennara þar sem sýningar framundan eru kynntar ásamt 

innihaldi bæklingsins það ár. Safnið leggur mikið upp úr því að veita 

kennurun upplýsingar áður en skólinn hefst svo að kennarar hafi nægan 

tíma til að skipuleggja kennsluna sína. Einnig eru send bréf sérstaklega til 

kennara 4. 6. og 8. bekkja þar sem verkefni á söfnum Listasafns 

Reykjavíkur tengjast þessum árgöngum og boðnar eru ókeypis rútuferðir 

fyrir grunnskóla Reykjavíkur í þessum árgöngum. AlmaDís telur, að þó 

að tölvupóstur henti vel, þá sé bréfpóstur mun skilvirkari, sem hún fylgir 

síðan eftir með tölvupósti. Hún segir að safnið hafi verið að hluta til í 

samvinnu við menntasvið borgarinnar sem getur sent beint á netfang allra 

kennara en það sé þó einungis hægt í vissum tilfellum. AlmaDís hefur 

einnig auglýst safnið inn á vef kennarasambands Íslands og gefið þar 

upplýsingar um sýningar og annað sem er í gangi á safninu. Hún leggur 

mikið upp úr því að kennarar séu meðvitaðir um  fræðsludeild Listasafns 

Reykjavíkur þar sem deildin hafi starfað í 20 ár og enn eru kennara að 

spyrja hvort safnið taki á móti nemendahópum. Safnið er einnig með 

heimasíðu þar sem kennarar geta nálgast nánari upplýsingar og bæklinga 

um fræðslustarfið ásamt því að panta safnheimsóknir með eða án 

safnkennara. AlmaDís telur þetta vera tvíhliða samstarf þar sem safnið og 

grunnskólinn þarf að vinna saman (AlmaDís Kristinsdóttir 2011). 

Hafnarborg í Hafnarfirði sendir einnig bæklinga og tölvupóst í 

grunnskóla en þó eingöngu í Hafnarfirði (Ólöf K. Sigurðardóttir 2011). 
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Myndmenntakennarar sem ég tók viðtal við sögðust allir fá boðskort 

frá söfnunum en ekki komist tölvupóstur alltaf til skila. Greinilegt er að 

þessi listasöfn eru að vinna í því að eiga samstarf við grunnskólana og 

vilja að kennarar komi með nemendahópa til að nýta safnið í námi og 

kennslu. En það fer mikið eftir því hver viðtakandi tölvupósta frá 

söfnunum er hvort að þeir komist í þær hendur kennara sem vilja og hafa 

áhuga fyrir því að fara með nemendahópa á söfnin. Samskiptin á milli 

grunnskóla og listasafna eru því mikilvæg svo allir njóti góðs af. 

Söfnin eru þó að taka á móti mörgum nemendahópum úr grunnskólum 

og er því greinilegt að margir kennarar eru að nýta sér þjónustu safnanna. 

Listasafn Reykjavíkur er að taka á móti 10 – 12 þúsund nemendum á ári 

og er grunnskólinn stærsti hópurinn. Safnið hefur einnig kost á því að 

bjóða upp á rútur fyrir ákveðna árganga grunnskólanema í Reykjavík og 

er það án efa mikill kostur fyrir grunnskóla. Safnið er með sérstök 

verkefni á söfnum sínum sem tengjast 4. 6. og 8. bekk og þeim safnkosti 

er tengist Ásmundi Sveinssyni í Ásmundarsafni, Kjarval á 

Kjarvalsstöðum og Erró í Hafnarhúsi. Misjafnt er hvort það eru 

umsjónarkennarar bekkjanna sem eru að koma með nemendahópa eða 

myndmenntakennarar en þó eru myndmenntakennarar þeirra tryggasti 

hópur enda getur verið erfitt að fylgja aðalnámskrá grunnskóla listgreina 

án þess að heimsækja listasöfn. Oft heyrist það að kennurum finnist erfitt 

að koma á safnið vegna tímaskorts og fjárskorts en einnig er möguleiki, 

sérstaklega með eldri nemendur, að senda þá á safnið utan skólatíma til 

að vinna verkefni útfrá sýningum og listaverkum. AlmaDís hefur þó ekki 

verið vör við það að nemendur séu að koma sjálfstætt í verkefna vinnu en 

með þessu er hægt að virkja nemendur í að nýta sér listasöfn sem stað til 

að afla sér þekkingar og skoða á eigin forsendum. Þetta er líka spurning 

um hversu áhugasamir kennarar eru. Það eru margir kennarar sem eru 

ekki í nálægð við safnið sem koma með nemendahópa aftur og aftur í 

heimsókn og láta þar af leiðandi fjarlægð né fyrirhöfn ekki stoppa sig 

(AlmaDís Kristinsdóttir 2011).  

Hafnarborg í Hafnarfirði er að taka á móti um 4000 nemendum og 

hefur fjöldinn aukist mikið þar sem árið 2008 voru nemendur um 1000. 

Ástæða þessarar aukningar getur verið með nýrri stefnu fræðsludeildar 

þar sem nýr forstöðumaður hóf störf á safninu. Mörg söfn eru að taka á 

móti það mörgum nemendum að þau ráða ekki við að taka á móti fleirum, 

þannig að margir grunnskólar eru að nýta söfnin nokkuð vel. Það er 

örugglega alltaf hægt að gera betur en það sem er mjög mikilvægt í 
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heimsóknum er að það sé einhver ákveðinn fókus og regla. Þannig er það 

mun auðveldar bæði fyrir söfnin og skólana að það séu markmið og að 

þetta sé ekki einhver tilviljunarkennd heimsókn. Það fer líka mikið eftir 

sýningum á söfnum hversu mikið þær draga nemendahópa að. Það eru þó 

aðallega nemendahópar úr Hafnarfirði sem koma að heimsækja 

Hafnarborg þó það hafi gerst að hópar úr Reykjavík komi einnig þá er 

það frekar nemendur úr framhaldsskólum (Ólöf K. Sigurðardóttir 2011). 
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7 Grunnskólar og safnafræðslan: áhrifaþættir 

Grunnskólar eru greinilega að fara í listasafnaheimsóknir og nýta sér 

þjónustu þeirra og fá þar fræðslu og kynningu. Það getur þó verið mjög 

misjafnt eftir skólum hversu mikið þeir eru að nýta sér söfnin og hversu 

oft. Nálægðin við söfnin getur skipt mjög miklu máli fyrir hvort og þá 

hversu oft kennarar eru að fara með nemendahópa á listasöfnin og einnig 

áhugi kennara. 

Aðgangur að listasöfnum í gegnum grunnskóla er mjög mikilvægur og 

þá sérstaklega fyrir þau börn sem hafa kannski ekki tækifæri til að upplifa 

þá ánægju og örvun sem söfn bjóða fyrir utan skóla. Söfn í Bretlandi hafa 

skólahópa sem koma í heimsókn í miklum forgangi hjá sér. Söfn eru 

ómissandi hluti af þeim mikla menningarlega arfi sem skólinn getur nýtt 

sér í námi og kennslu nemenda. Með því að fara reglulega í 

safnheimsóknir með nemendur öðlast þeir þá hæfileika til að læra á safni. 

Það getur verið mikil áskorun bæði fyrir safnið og skólann að tryggja það 

að hver nemandi fá tækifæri til að heimsækja söfn reglulega og öðlast 

þannig lærdómsríka og skemmtilega reynslu á öllum söfnum sem þeir 

fara á. Kennarar og skólinn þurfa að uppfylla skyldur sínar líkt og söfnin. 

Margir nemendur fá ekki tækifæri til að heimsækja söfn reglulega þar 

sem kennarar hafa litla þjálfun í því að nota söfnin sem kennsluleiðir og 

litlar upplýsingar liggja fyrir um hvernig eigi að nýta söfnin í kennslu. 

Skólar, skólastjórnendur, kennarar, og þeir sem bera ábyrgð á 

aðalnámskrá grunnskóla eru þeir sem verða að taka á þessum 

vandamálum (Anderson, David 1999;88-91). En eins og fram hefur 

komið er Ísland líklega ekki komið eins langt í að þróa nám á listasafni 

eins og önnur lönd og þar með eigum við kannski enn langt í land. Það er 

enn möguleiki á því að vettvangsferðir í listasöfn verði eins sjálfsagður 

hlutur í námi barna eins og hver önnur námsgrein. Kannski ætti það líka 

að vera hluti af námi myndmenntakennara að læra hvernig eigi að nýta 

listasöfn í kennslu og námi nemenda. 

Listasöfnin sem ég ræddi við bjóða öll upp á fræðslu eða leiðsögn 

fyrir nemendahópa og öll söfnin auglýsa það á heimasíðum sínum. Ólöf 

tekur fram að kennarar geta pantað leiðsögn og ef þeir vilja geta þeir 

unnið leiðsögnina í samstarfi við safnkennarann ef þeir hafa óskir um að 

tengja heimsóknina sérstaklega við ákveðin verkefni sem þeir eru að 

vinna í skólanum (Ólöf K. Sigurðardóttir 2011). AlmaDís telur það vera  

misjafnt hvaða kennarar eru að koma með nemendahópa en var sammála 
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Rakel og Ólöfu um að helst eru myndmenntakennarar og bekkjarkennarar 

að koma með hópa í söfnin. Það getur verið auðveldara fyrir 

umsjónarkennara að koma með bekkinn þar sem hann er lengur með 

nemendurna í einu og getur t.d. nýtt allan morguninn í safnheimsókn. 

Misjafnt er hvort kennarar séu að taka þátt í leiðsögninni en að sjálfsögðu 

er mikilvægt að fram fari gott samstarf og samvinna. Algengara er þó að 

kennarar séu frekar óvirkir nema að halda utan um hópinn og stjórnin sé í 

höndum leiðbeinandans. Safnkennarar á Listasafni Reykjavíkur reyna að 

hvetja kennara til þess að vera virkir í heimsókninni og tengja hana við 

það sem er í gangi í skólanum. Þeir vilja samtal og samstarf  þar sem að 

kennararnir, það er að segja safnkennari og kennari nemendanna, virki 

sem svigi utan um hópinn, haldi utan um hópinn og nái að vinna saman 

með hann. Kennarinn þekkir hópinn en safnkennarinn þekkir safnið, 

sýningarnar og verkin. Þessi samvinna þarf að fara fram svo nemendur fái 

sem mest úr heimsókninni og geti tengt við fyrri reynslu og 

áframhaldandi nám (AlmaDís Kristinsdóttir 2011). Rakel  minnist á það, 

eins AlmaDís og Ólöf, að áður fyrr hafi það verið mjög algengt að 

kennarar sem komu með nemendahópa á söfnin hafi farið beint í kaffi, 

litið á heimsóknina sem frí fyrir sjálfa sig og ekki tekið þátt í 

heimsókninni sjálfri. Sem betur fer eru þessir dagar liðnir og kennarar eru 

orðnir mun virkari í heimsóknum á söfn (Rakel Pétursdóttir 2011). Söfnin 

vilja bjóða skólum upp á góða þjónustu og vilja að nemendur læri hvernig 

eigi að nota söfn og afla sér þekkingar um list. Þau vilja vera í góðu 

samstarfi við skólana svo að góð samvinna geti farið fram og nemendur 

græði sem mest á því samstarfi og geti nýtt sér þá þekkingu sem þeir 

öðlast í heimsókninni í áframhaldandi námi og í lífinu. Þar sem 

myndmenntakennarar og aðrir fagkennarar eru styttra með nemendur og 

algengt er að hver kennslustund sé 40 mínútur og kennslan getur verið 

t.d.  samfellt í 80 – 120 mínútur getur verið erfiðara fyrir þá að fara með 

nemendur í safnheimsóknir. 

Myndmenntakennurum finnst skipta miklu máli að fara á söfn þar sem 

boðið er upp á góða leiðsögn, kynningu og fræðslu. Þó er hægt að fara 

með nemendahópa á listasöfn og tengja við verkefni sem verið er að 

vinna í skólanum án þess að fá leiðsögn en það fer þó eftir sýningum. Eva 

Guðfinna talaði um að hún hafði sent tölvupóst á Listasafn Reykjavíkur 

til að biðja um leiðsögn á safninu en fékk engin svör til baka. Hún lét það 

þó ekki stoppa sig og fór með hópinn á safnið og lét þau vinna verkefni 

sem hún útbjó sjálf (Eva Guðfinna Sigurðardóttir 2011). Það er ekki oft 
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að nemendur hafi farið á listasöfn áður og þá þarf alveg að kenna þeim 

hvernig á að haga sér á söfnum. Yfirleitt veltur þetta á myndmennta-

kennaranum (Rannveig Jónsdóttir 2011). Arna Björk talar um að oftast er 

ekkert samstarf á milli myndmenntakennara og annarra kennara í 

skólanum í tengslum við safnheimsóknir, og að það sé algjörlega þeirra 

frumkvæði að fara á söfn þar sem ekkert stendur um safnheimsóknir í 

námskrám skólanna en það kemur þó fram í aðalnámskrá grunnskóla 

listgreina (Arna Björk Birgisdóttir 2011). Þær segja þó allar að þegar þær 

fara með nemendur á listasöfn þá biðja þær um leiðsögn. Kennarar eru 

helst að fara með nemendur á stærstu Listasöfnin eins og Listasafn 

Íslands, Listasafn Reykjavíkur og Hafnarborg í Hafnarfirði. Það getur því 

verið erfitt fyrir kennara að fara með nemendur á söfn vegna tímaskorts 

og fjárskorts. Þessir þrír myndmenntakennarar fara þó eitthvað með 

nemendur sína á listasöfn þó þeir vildu allir gera það í mun meira mæli. 

Myndmenntakennurum finnst nálægðin við söfnin skipta miklu máli 

bæði út af tíma og kostnaði. Eva Guðfinna telur það henta mun betur að 

fara í söfn sem eru í göngufæri heldur en að þurfa að fara langa leið 

annað hvort með strætó eða rútu (Eva Guðfinna Sigurðardóttir 2011). 

Myndmenntakennarar telja að það megi auka og styrkja vettvangsferðir í 

listasöfn og telja það vera hægt til dæmis með því að raða árgöngum 

þannig í stundatöfluna að þeir geti skipst á að vera í seinasta tímanum í 

myndmennt og það gefi nægjanlegan tíma til að fara með þá hópa í 

safnheimsókn. Þar sem búið er að draga mikið úr rútuferðum í grunnskóla 

þá mætti auka þær á ný. Þó það sé komið strætókort fyrir grunnskóla þá 

er tíminn það stuttur hjá hverjum hópi að það getur reynst erfitt að fara 

langar leiðir á listasöfnin (Eva Guðfinna Sigurðardóttir 2011).  Mikilvægt 

er líka að geta verið í samvinnu við aðra kennara sem geta komið með á 

safnið og þar með vinnst meiri tími og aukinn stuðningur. Þegar 

listasöfnin eru í nálægð þá er mun auðveldara að fara með hópa þó að 

tíminn sé knappur. Flestir nemendur sýna mikinn áhuga á að fara í 

vettvangsferðir í listasöfn bæði til að afla sér þekkingar um myndlist og 

einnig til að fá tilbreytingu í skólastarfið. Þó eru alltaf einhverjir sem 

finnast mjög óspennandi að fara á listasöfn en þá er það á ábyrgð 

myndmenntakennara að gera vettvangsferðir að sjálfsögðum hlut, setja 

þær inn í námskrána og gera þær að föstum lið (Rannveig Jónsdóttir 

2011). Tíminn sem myndmenntakennslu er gefinn í stundatöflu í dag 

getur þó oft verið of knappur til þess að fara með nemendur á söfn. 
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Það að fara í vettvangsferðir á listasöfn byggist mikið á áhuga 

kennarans á að nota safnið í tengslum við kennsluna. Það byggist mikið á 

áhuga hans, þekkingu og skilning. Það þarf því að leggja mikla áherslu á 

myndlist og listasögu í menntun kennarans. Auðvitað er það líka á ábyrgð 

safnanna að kynna sitt starf út í skólana og opna augu skólastjórnenda og 

kennara fyrir gildi safnaheimsókna (Ólöf K. Sigurðardóttir 2011). 

Tækifæri til að læra á safni veltur algjörlega á áhuga kennara. Sumir 

skólar segja að það þurfi hæfileika til að kenna á safni og þeir þurfi að fá 

námskeið frá söfnum fyrir kennara og nemendur til þess að geta nýtt sér 

þá þjónustu sem söfn bjóða upp á. Í skýrslu David Anderson kemur fram 

að það sé mikil vöntun á þess konar námskeiðum sem geta hjálpað 

mörgum kennurum að öðlast það traust að fara með nemendur í 

safnaheimsóknir (Anderson, David 1999;110). Oft getur það verið að 

kennarar treysti sér ekki til að fara einir með nemendur sína á listasöfn og 

því vantar kannski meira samstarf á milli kennara innan grunnskólans. 

Nemendur sem heimsækja söfnin eru yfirleitt mjög vel undirbúnir þó 

reyndar geti verið allur gangur á því. Oftar en ekki hafa kennarar 

undirbúið nemendur fyrir safnheimsóknir með því að fjalla um safn, 

sýningu eða listamann sem verið er að skoða. En til þess að 

safnheimsóknin gangi sem best þá er mikilvægt að undirbúningur sé 

góður, alveg eins og í allri kennslu. Heimsóknin og tíminn sem nemendur 

eiga á safninu þarf að vera úthugsaður og heimsóknin þarf helst að hafa 

ákveðið markmið. Markmiðin geta verið mjög fjölbreytt og eitt af 

markmiðum safnheimsókna getur til dæmis verið afþreyingarheimsókn 

eða fjölbreytni í skólastarfi. Best er þó ef markmiðið tengist því sem verið 

er að vinna að í skólanum þannig að heimsóknin sé hluti af skólastarfinu 

fremur en einangrað fyrirbæri. Nemendur eru jafnvel að fara í 

safnheimsókn í fyrsta skipti og vita því ekki alveg hverju þeir eiga von á. 

Það er því nauðsynlegt að ræða hluti eins og hegðunarreglur áður en mætt 

er á safnið. Það getur verið erfitt að þurfa að eyða tíma í það þegar komið 

er á safnið sjálft þar sem oft er lítill tími til umráða. Í heimsókninni er líka 

mikilvægt að hafa sveigjanleika. Safnkennarinn og grunnskólakennarinn 

hafa ákveðna áætlun í huga sem þeir vilja fylgja til dæmis að skoða verk 

eftir Kjarval og því erfitt getur verið að fara yfir allt safnið eða allar 

sýningar í einni heimsókn. En ef heimsóknin leiðir eitthvert annað til 

dæmis ef áhugi kviknar á byggingunni eða rýminu sjálfu, þá er mikilvægt 

að vera sveigjanlegur og fara þá leið sem áhugi nemenda stefnir. 

Stundum verða nemendur að fá ákveðið vald í heimsókninni þó það geti 
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verið erfitt fyrir kennara og safnkennara að sleppa takinu (AlmaDís 

Kristinsdóttir 2011). 

Myndmenntakennararnir sem ég ræddi við töluðu allar um að 

nemendur væru ávallt eitthvað undirbúnir áður en farið er með þá í 

safnheimsókn. Það eru örugglega margir kennarar sem fara á söfn 

einungis með afþreyingu í huga, viðbót við námið eða sem tilbreytingu í 

kennslunni og skólastarfinu. Oft getur þetta verið mjög ánægjulegar 

heimsóknir og skemmtilegar. Nemendur fá þó ekki eins mikla möguleika 

til að nýta sér safnið ef það er ekki nýtt sem námsefni í námi þeirra. Þeir 

fá þá kannski ekki þá þekkingu að þeir geti nýtt sér safnið áfram sem 

þekkingaröflun í áframhaldandi námi. Eins og fram hefur komið þá eru 

listasöfn námsefni, þau innihalda sjónrænt námsefni og kennarar geta 

fengið þar ótal mörg tækifæri til að nýta þau í kennslunni. 

Listasöfnin bjóða upp á góða þjónustu fyrir skólana þar sem þeir geta 

komið í heimsóknir og nýtt safnið í kennslunni. Listasafn Reykjavíkur 

býður einnig upp á aðra möguleika þar sem grunnskólar geta fengið 

listaverk lánuð í skólana. Þetta þróunarverkefni hefur verið í gangi frá 

2008 og kallast flökkusýningar sem „flakka“ á milli skóla og er 

samstarfsverkefni Listasafns Reykjavíkur og menntasviðs 

Reykjavíkurborgar. Þetta eru sýningar í kistum sem hægt er að fá lánaðar 

í grunnskóla Reykjavíkur þeim að kostnaðarlausu. Í kistunum, sem eru 

sérhannaðar undir sýninguna, eru ýmis verk eftir nokkra höfunda.  

Flökkusýning I fjallar um myndlist og manneskjur/ eru allir 

öðruvísi? Verkefnin eru ætluð mið – og unglingastigi í myndmennt og 

lífsleikni. Listaverkin fjalla um manneskjur, ólík sjónarhorn, ímyndir, 

menningararf tengdan æsku, klisjur og fordóma. Flökkusýning II 

kallast Náttúrusýnir listamanna / sitt sýnist hverjum. Verkefnin í þeim 

pakka eru ætluð yngsta – og miðstigi í myndmennt og náttúrufræði. 

Listaverkin fjalla um náttúruna og mismunandi sýn myndlistamanna á 

viðfangsefnið. Um er að ræða málverk, ljósmyndir, teikningar og 

skjáverk sem bjóða upp á fjölbreytta möguleika í samþættingu 

myndmenntar og náttúrufræði (Listasafn Reykjavíkur Safnfræðsla, 

líflegt nám á safni 2010). 

Margs konar verkefni fylgja þessum pökkum sem henta tilteknum 

aldri nemenda. Þessar sýningar eru unnar af safnkennurum með bakgrunn 

í myndlist og listfræði og tengjast verkefnin Aðalnámskrá grunnskóla. 

Með þessu verkefni er Listasafn Reykjavíkur að koma til móts við 
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grunnskólana, fara út í skólasamfélagið með þjónustu sína og bjóða til 

láns alvöru verk ásamt fræðslupökkum sem fylgja sýningum. Safnið fer 

þannig  út fyrir sitt þægindasvæði og treystir því að passað sé vel upp á 

verkin og þau nýtt sem hluti af skapandi skólastarfi. Hér fá nemendur 

tækifæri til að nálgast listaverk á annan hátt og upplifa þau í návígi 

(AlmaDís Kristinsdóttir 2011, Listasafn Reykjavíkur 2010). Þessi 

þjónusta getur boðið nemendum upp á frábært tækifæri til að skoða verk 

eins ítarlega og hægt er. Þar sem nemendur geta átt mismunandi daga eins 

og fullorðnir er það mjög hentugt að geta haft tækifæri til að hafa verkin í 

nokkra daga og unnið með þau í návígi í skólanum. Hver og einn 

nemandi getur haft sína upplifun á verki og ný upplifun og túlkun á einu 

verki getur komið með hverjum degi. Áhugi kennara hlýtur þó að skipta 

mestu máli í því að nýta sér þessa þjónustu safnsins og einnig stuðningur 

skólastjórnenda. 

Heimsóknir á listasöfn samanstanda oftast af ferðinni og af verkunum 

sem safnakennarinn hefur valið og ákveðið að kynna fyrir nemendum, 

nema að kennarinn óski sérstaklega eftir einhverju ákveðnu. Oft er 

aðallega verið að skoða fagurfræði verksins, formið og karakter þess en 

ekki verið að spá í upplifun nemandans á verkinu. Í mörgum tilfellum er 

verið að mata nemendur á upplýsingum í staðinn fyrir að leyfa þeim að 

öðlast þekkingar á sinn hátt. Safnheimsóknir geta verið kveikja að 

verkefnum þar sem nemendur kynnast og upplifa verk á safninu og halda 

áfram að vinna verkefni í skólanum út frá þeirri reynslu sem þau öðluðust 

í heimsókninni (Arvadsen, Karsten og Helene Illeris;89-92). 

Samþætting er einnig mjög mikilvæg. Margir skólar sem tóku þátt í 

rannsókn Anne Bamford sögðust nota listgreinar í kennslu þegar tækifæri 

gefst. List er þáttur sem getur sameinað fólk og fengið það til að vinna 

saman að hinum ýmsu verkefnum. Það er einnig mikilvægt að kenna 

listgreinar með list. Þannig geta nemendur, kennarar og listamenn hvatt 

hvert annað í náminu og kennslunni. Það þarf oft meiri sveigjanleika í 

kerfið, tíminn sem er settur fyrir kennslustundirnar heftir námið. Námið 

fer fram viku eftir viku, tíma eftir tíma og ekki gefst tími til að tengjast 

við neitt fyrir utan skólann (Anne Bamford 2009;88-89). Það veltur því 

mikið á þessu samstarfi á milli listasafna og grunnskóla og einnig kennara 

innan skólans að vettvangsferðir séu farnar í grunnskólum og að 

nemendur fái sem mest út úr þessum ferðum. Það er mjög mikilvægt að 

þær séu vel undirbúnar og hafi markmið svo nemendur öðlist færni í því 

að afla sér þekkingar á listasafni. Það er líka mikilvægt að söfnin kynni 
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sitt starf vel fyrir grunnskólum til að kennarar sjái þau tækifæri sem þeir 

geta nýtt sér í sinni kennslu. Með góðu samstarfi og samvinnu er hægt að 

gefa nemendum frábær tækifæri til að nýta sér listasöfn í námi sínu. 
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8 Myndlistarkennsla í grunnskólum 

Í almennum hluta aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að í skólastarfi á 

að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Með fjölbreytni 

heldur nemandinn frekar athygli og missir síður áhuga á náminu. 

Kennslan á einnig að hjálpa nemendum að móta sér skoðanir og viðhorf 

gagnvart verkefnum sem þeir eru að vinna. Grunnskólinn á þar af 

leiðandi að skila af sér sjálfstæðum nemendum sem hafa frumkvæði til að 

afla sér uppplýsinga í náminu í gegnum eigin reynslu og hafa öðlast 

sjálfstraust og öryggi til þess. Með því að stunda og kynnast list finnur 

nemandinn farveg fyrir tilfinningar sínar og hugmyndir. Skólinn er einnig 

samfélag og í því samfélagi hafa listir sama hlutverk og í þjóðfélaginu 

sjálfu. Listir er stór hluti af menningu samfélagsins. Sköpunargáfa er 

mjög mikilvæg fyrir nemendur svo þeir geti mætt síbreytilegum kröfum 

nútíma þjóðfélags og list endurspeglar einnig fjölbreytileika mannlífsins. 

Með því að upplifa og túlka list út frá eigin reynslu læra nemendur að tjá 

tilfinningar sínar og hugmyndir. Þekking á túlkun listar gerir nemendum 

fært á að taka virkan þátt í menningu samfélagsins. Í nútíma samfélagi 

eru listir ráðandi í upplýsingamiðlunum og eru því einn helsti 

áhrifavaldur samtímans. Listgreinakennsla miðar að því að þroska 

sköpunargáfu og auka menningarskilning nemenda. Nemendur læra að 

meta gildi upplýsinga, túlka þær og að miðla þekkingu sinni og 

skoðunum. Eitt af markmiðum myndlistarkennslu er að gera nemendum 

kleift að skilja myndræna hugsun og að þeir verði læsir á sjónrænt 

umhverfi sitt. Bæði á fagurfræðilega list á listasöfnum og einnig 

myndmál í samfélaginu. Skynjun, greining og mat nemandans á list er 

þekking hans og skilningur á eðli myndlistar og í hvaða menningarlega 

samhengi listin er sköpuð í. Fram kemur í lokamarkmiðum myndlistar í 

aðalnámskrá grunnskóla að nemendur eiga að hafa kynnst fjölbreytni 

nútímalistar og eigi að hafa þekkingu á því menningarlega samhengi sem 

list sprettur úr. Nemendur eiga að geta tjáð sig munnlega um skoðanir 

sínar á samtímalist og að geta rökstutt skoðun sína (Aðalnámskrá 

grunnskóla Listgreinar 1999;5-30). 

Meginmarkmið myndmenntar samkvæmt aðalnámskrám er að þroska 

og þjálfa nemendur í að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar í fjölbreyttan 

efnivið með margs konar aðferðum (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:88). 

Skólar hafa frelsi til þess að skipuleggja kennslu á annan hátt en 

aðalnámskráin segir til um, en þurfa þá að sýna hvernig þeir útfæra 
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kennsluna í sérstakri skólanámskrá, sem skólastjóri viðkomandi skóla ber 

ábyrgð á. Í námskrá listgreina er fjallað um hlutverk hverrar greinar fyrir 

sig, um nám, kennslu og námsmat. Einnig eru sett fram áfangamarkmið 

og lokamarkmið (Aðalnámskrá grunnskóla 2007:5). Það kemur fyrst fram 

í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1977 að æskilegt sé að nemendur fái 

fræðslu um list frá ýmsum tímum og að leggja skuli áherslu á íslenska 

list, bæði forna og nýja. Myndlestur felst í því að skilja og gagnrýna það 

sem daglega ber fyrir augum í sjónvarpi, kvikmyndum, auglýsingum, 

blöðum og bókum (Aðalnámskrá grunnskóla mynd- og handmennt 

1977;5). Nemendur eiga að öðlast og efla þá hæfni að geta lesið myndmál 

í nánasta umhverfi sem birtist þeim í mörgum miðlum eins og 

samtímalistin gerir. 

Menntaráð Reykjavíkur ákvað í maí 2007 að skipa starfshóp til að 

fjalla um tónmenntakennslu í grunnskólum og einnig hvernig mætti auka 

vægi listfræðikennslu í grunnskólum. Bandalag íslenskra listamanna átti 

einnig fulltrúa í þessum hópi og var það Anne Bamford sem stýrði þessari 

rannsókn. Hópurinn gerði úttekt og skoðaði listgreinakennslu, kom með 

tillögur að leiðum svo nemendur njóti uppeldis í listum. Einnig var 

skoðað hvernig listgreinakennarar skiluðu sér inn í grunnskólana eftir 

nám. Ýmsar upplýsingar voru skoðaðar um listgreinakennslu í 

grunnskólum Reykjavíkur með þessari rannsókn og þar á meðal voru 

skoðaðar upplýsingar um verkefni á vegum lista og menningar í skólum, 

heimsóknir á listviðburði og heimsóknir frá listamönnum. Fram kom að 

flestir skólanna voru með myndmenntakennara sem voru sérmenntaðir í 

listum (Anna Margrét Ólafsdóttir 2009;6-11). Fram kemur í þessari 

skýrslu að myndmenntakennsla hér á landi er talin vera öflug og þá 

sérstaklega hjá yngsta- og miðstigi grunnskóla og mjög jákvætt að 

listgreinakennarar séu sérmenntaðir í sínu fagi. En oft er það slæmt að 

lítið framboð sé á námsefni í þessum greinum. Kennsluefnið fer mikið 

eftir kennaranum sjálfum þar sem þeir þurfi að nálgast efnið og útbúa 

námsefni sjálfir. Það er mikill kostur að hafa frjálsar hendur í námsefni en 

nauðsynlegt er að hafa góðan stuðning skólastjórnenda. Þó má námsefnið 

ekki vera heftandi fyrir kennsluna.  Einnig er fjallað um að jákvætt væri 

að auka samstarf listgreinakennara og annarra kennara grunnskólans og 

allir geti notið þess. Það er svo margt sem hægt er að kenna í gegnum 

myndlist, það er hægt að tengja hana við svo margar aðrar greinar. 

Myndlist byggist t.d. mikið á stærðfræði. En að sjálfsögðu krefst 

samþætting mikils skipulags og samvinnu. Einnig er mikilvægt fyrir 
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listgreinakennara þar sem þeir eru frekar einangraðir í sínu starfi að 

mynda gott samstarf sín á milli. Einnig kemur fram í þessari rannsókn að 

æskilegt væri að almennir kennara beittu aðferðum listgreina inni í 

kennslustofunni til að búa til fjölbreytilega kennslu og nám. Margir 

myndmenntakennarar tala um að þeir fái of lítinn tíma fyrir sitt fag í 

stundatöflu. Þegar nýjum listgreinum var bætt við hafði það bitnað á 

öðrum list- og verkgreinum og því væri kröfum aðalnámskrár síður fylgt 

eftir (Anna Margrét Ólafsdóttir 2009;22-24). 

Ég tel að myndmenntakennarar séu oft mjög einangraðir í sínu starfi 

og því getur það oft verið mjög mikilvægt fyrir þá að vera í samstarfi við 

aðra kennara bæði til að fá fjölbreytileika í kennsluna og starfið en einnig 

að fá stuðning. Oft getur verið að  myndmenntakennurum finnst vanta 

upp á námsefni í myndlist og getur það verið erfitt og tímafrekt fyrir þá 

að útbúa námsefni sjálfir. 

Árin 2008-2009 var unnin rannsókn hér á landi af prófessor Anne 

Bamford til að afla upplýsinga um umfang og gæði menntunar í listum og 

menningu á Íslandi. Með þeirri rannsókn, sem var gerð á vegum 

menntamálaráðuneytis, var verið að skoða hvað væri verið að gera í 

menntun lista og með hvaða hætti, hvernig eru gæði menntunar í listum á 

Íslandi og hverjir eru möguleikarnir. 

Í rannsókninni kemur fram að staðallinn í listamenntun á Íslandi er 

frekar hár á alþjóðlegum mælikvarða. Hún fær stuðning frá nemendum, 

foreldrum og samfélaginu. Fólk sem er í list og einnig fólk sem er ekki í 

list styður mikla listgreinakennslu hér á Íslandi. Skólar vilja mennta færni 

nemenda og þekkingu í listum, sérstaklega í myndlist, tónlist, smíðum og 

textíl. Dans, leiklist, ljósmyndun og kvikmyndagerð er frekar í minna 

mæli en aðrar listgreinar. Til þess að listgreinar séu kenndar í sem mestu 

gæðum er nauðsynlegt að hafa kennara sem hafa mikinn áhuga, eru 

frumlegir og hafa góða þekkingu og menntun í sínu fagi (Anne Bamford 

2009;8-9). Það er því nauðsynlegt að myndmenntakennarar séu faglærðir 

og fái sjálfir góða menntun í sínu námi. 

Aðalnámskrá grunnskóla er leiðarvísir fyrir kennara í starfi og oft eru 

listgreinakennarar að kenna mun meiri list en stefnumótun aðalnámskrár 

gefur til kynna. Aðalnámskráin er mjög sveigjanleg og kennarar eru 

hvattir til að vera virkir og að hafa fjölbreytileika í kennslu. Gert er ráð 

fyrir því að list og verkgreinar séu um 11 % af aðalnámskránni. En oft 

þegar skólar gera sínar eigin námskrár þá eiga list og verkgreinarnar til 

með að detta út. Mörgum foreldrum finnst mjög mikilvægt að listgreinar 
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séu hluti af skyldugreinum í skólum. Þá þarf ekki að treysta á fjárhag 

fjölskyldunnar til að senda börn í listgreinanám eftir skóla. Börn missa af 

því að efla færni og hæfileika í listgreinum ef aðeins á að treysta á nám 

fyrir utan skylduskóla (Anne Bamford 2009;20-22). Ef listgreinar væru 

ekki kenndar í grunnskólum þá væri líklegt að margir nemendur færu á 

mis við að stunda nám í listgreinum. Þannig gætu þeir farið á mis við 

marga hæfileika sem hægt er að efla með listgreinum eins og sjálfstraust, 

upplifun og túlkun, skynjun, skilning á samtímalist í umhverfinu og læsi 

á myndmál. 

Almennt fá nemendur hér á landi mjög góða kennslu í listgreinum og 

flestir fá umfram 2 tíma í viku í kennslu í þessum greinum. Yfirleitt fá 

þessar greinar ágætan stuðning frá skólastjórnendum, foreldrum og 

samfélaginu og flestir telja þær vera hluta af kjarna af almennu námi. 

Listir eru mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi (Anne Bamford 

2009;48-55).  

 Það gæti verið mikill kostur í svona litlu þjóðfélagi eins og á Íslandi 

að kennarar grunnskóla geta unnið í nánu sambandi við listamenn í 

þjóðfélaginu þar sem það ætti að vera auðveldara að ná til þeirra og fá þá 

inn í skólakerfið. Listgreinar eru alltaf að fá minni og minni tíma og 

minna vægi í aðalnámskránni en fjárskortur ætti samt sem áður ekki að 

vera afsökun fyrir því að sleppa skuli sýningum og öðrum uppákomum í 

listgreinum. Hægt er að tengja svo margar greinar við listgreinar og margt 

er hægt að kenna með list. (Anne Bamford 2009;68-69). 

Fjárskortur hefur þó ávallt mikið að segja í öllu sem við gerum.  Það 

er greinilegt í dag að hann er mikil hindrun mikilvægum hlutum í námi 

eins og vettvangsferðum í listasöfn þar sem svoleiðis ferðir eru oft fyrstar 

að detta út þegar þarf að skera niður. 

Samkvæmt skýrslu Bamford virðist vera skortur á trausti, reynslu, 

hæfni og sérþekkingu fólks til að kenna listgreinar. Ástæðan fyrir því 

gæti verið að menntun kennara í listum sé of lítil og að mögulegt sé fyrir 

kennara að vera talinn hæfur án menntunar í listum og öðrum skapandi 

greinum. Þeir hafa þekkingu og aga á sínu sviði en hafa jafnvel litla 

menntun í hvernig eigi að þjálfa börn í að læra og þroskast í listum. 

Kennarar sem kenna listgreinar hafa ekki mikið val á námskeiðum sem 

þeir geta tekið sem endurmenntun í tengslum við sínar greinar. Það er svo 

lítið í boði fyrir listgreinar og oft voru námskeið sem tengdust ekki 

kennslunni sem á sér stað innan skólaveggja. Það er oft ekki val kennara 
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hvaða námskeið þeir taka eða hvað sé í boði fyrir þá heldur er það val 

skólastjórnenda eða samband grunnskólakennara. Og þá eru það oft 

námskeið sem ekki henta fyrir listgreinakennara og fag þeirra. Nú í dag er 

allt orðið svo dýrt og allstaðar er fjárskortur sem gerir það að verkum að 

erfiðara er að taka námskeið, sérstaklega í listgreinum þar sem þeim fer 

ávallt fækkandi. Starfandi kennarar geta þó oft sótt um styrki frá 

stéttarfélagi sínu til að sækja námskeið (Anne Bamford 2009;82-86). En 

það getur verið erfitt fyrir kennara að sækja námskeið sem ekki hentar 

þeirra sviði og fagi. 

Öll kennslan veltur á kennaranum. Nemendur segja að skapandi 

kennari gefi meira frelsi og þar af leiðandi verður lærdómurinn mun 

skemmtilegri en ella, en það fer alltaf eftir kennaranum. Áhugi kennarans 

á því sem hann er að kenna skiptir megin máli. Kennari er ekki að kenna 

myndlist, hann er kennari í listum (Anne Bamford 2009;91). Allt nám 

sem nemendur fara í veltur mikið á kennaranum. Það skiptir því 

gríðarlega miklu máli að kennarinn sé vel menntaður í því fagi sem hann 

kennir, hafi góðan skilning á því og mikinn áhuga. Með því fær 

nemandinn mest úr sínu námi. Áhugasamur kennari hefur mun fleiri 

tækifæri til að gera námið áhugavert, skemmtilegt og fjölbreytilegt.  

Myndmenntakennararnir sem ég talaði við sögðust allir kenna 

einhverja listasögu en þó að mjög litlum hluta og þá er einungis stiklað á 

stóru. Þær kenna allar listasöguna með því að tengja hana við verkefni og 

með því fara ekki fram listasaga frá a-ö heldur er það tekið héðan og 

þaðan. Það fer ekki fram sér listasögutímar. Þær eru sammála því að 

flestir nemendur hafa áhuga á því að kynnast listasögunni og þá 

sérstaklega þegar hún er tengd við eitthvað spennandi sem vekur áhuga 

þeirra. Oft kemur þá í lós þessi vankunnátta hjá nemendunum þar sem 

þeir eru oft með miklar ranghugmyndir um listina. Það er mjög 

nauðsynlegt að þeir fái góða innsýn inn í listina og listasöguna. Það getur 

oft verið erfitt að kynna listasöguna fyrir nemendum þar sem ekki allir 

myndmenntakennarar hafa tæki til þess eins og tölvur og skjávarpa (Arna 

Björk Birgisdóttir 2011, Eva Guðfinna Sigurðardóttir 2011, Rannveig 

Jónsdóttir 2011).  

Það er enn greinilegt að tímaskortur, fjárskortur og skortur á samstarfi 

milli þeirra og annarra kennara innan grunnskólanna sé mikil hindrun í 

því að myndmenntakennarar hafi góð tækifæri til að fara með 

nemendahópa á listasöfn. Ég tel það vera mikilvægt að nemendur fái 
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einhverja kennslu í listasögu til að þeir fái góða innsýn inn í listaheim og 

kynnist því sem hefur gerst og er að gerast í listinni. Það er mjög 

mikilvægt að þeir fái þessa kynningu svo þeir öðlist færni í máli 

listarinnar og geti tjáð sig um og túlkað list útfrá sinni upplifun og 

reynslu. Þar sem listasöfn eru mjög mikilvæg sem hluti af menntun 

nemenda ættu stjórnvöld og hagsmunaaðilar að stuðla að því að þessi 

vettvangur verði nýttur til að ná auknum árangri í menntun barna í 

samstarfi við skólakerfið. Það er ekki nóg að hvetja skólana í að fara með 

nemendur sína í safnaheimsóknir heldur þurfa þeir að fá stuðning, þar á 

meðal fjárhagsstuðning, til að hafa kost á því að fara þessar ferðir. 
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9 Tæknimiðlar 

Tölvuvæðing hefur þróast mjög hratt í grunnskólum landsins og ekki er 

ólíklegt að þessi tækni verði notuð meira í skólakerfinu í náinni framtíð. 

Þar hafa nemendur tækifæri á að skapa og afla sér ýmissa upplýsinga um 

myndlist með aðstoð tækninnar. Þeim getur fundist það spennandi að 

túlka hugmyndir sínar með notkun tölva þar sem tölvulist hefur öðlast 

viðurkenningu sem listrænn miðill á síðustu árum (Katrín Briem 

1999:43). Samtímalist felur til dæmis í sér nýja miðla og tækni og 

uppsetningu listar eins og hljóðlist, vidéólist, kvikmyndir, hreina 

myndlist og bókmenntum blandað saman við hljóð- eða myndlist. Það að 

vinna með samtímalist er góður vettvangur fyrir athygli og mikilvæga 

reynslu. Það veitir nemendum góðan skilning á því að til eru margar leiðir 

til að miðla, túlka, ræða saman og rökræða. 

Tate Modern býður nemendum upp á mjög sniðugt gagnvirkt 

margmiðlunartæki sem hjálpar nemendum að afla sér frekari upplýsinga 

um verk safnsins. Þetta tæki heitir Art Research tool og er 

margmiðlunarverkefni fyrir nemendur og býður það upp á hreyfimynd, 

hljóð og myndir, gagnvirka leiki og tónlist til þess að hjálpa nemendum 

að afla sér frekari upplýsinga um listaverk. Einnig geta nemendur tekið 

sjálf upp á þessi tæki til að svara spurningum um verk á safninu (Tate 

Modern 2010). Þetta getur verið mjög sniðugt tæki þar sem nemendur 

vinna á sjálfstæðan hátt og afla sér upplýsinga um verk. Nemendur í dag 

vinna mjög vel með ýmis tæki og tól þar sem tæknin hefur þróast mjög 

hratt síðustu ár og eru þessi tæki orðin að sjálfsögðum hlutum í 

hversdagleika nemenda. 

Möguleikarnir í fræðslu á söfnum eru þó aldrei fullnýttir vegna þess 

að margmiðlunarverkefni sem eru í boði eru oft föst innan safna og verða 

því safngestir að nýta þau verkefni á sýningum.  Oft snúast þessi verkefni 

einnig um höfundarrétt og kostnað þar sem erfitt getur verið fyrir skóla 

og söfn að borga höfundarréttargjöld. Þá er ekki hægt að sýna verkin á 

vefnum nema þegar sýningin sjálf er í gangi (AlmaDís Kristinsdóttir 

2010;139). Þessir nýir miðlar sem komnir eru í námsumhverfið breyta 

þjónustunni og umhverfinu. Með þeim er boðið upp á breiðara 

námsumhverfi og auðveldara er að afla sér upplýsingar um list. En með 

þessari þróun missa opinberar stofnanir tökin á efninu og þegar nemendur 

leita á vefnum af myndum af listaverkum sem hafa verið birtar á vefnum, 

geta þessar myndir verið án verndar. Þar af leiðandi er verið að brjóta á 
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höfundaréttinum og myndin er orðin ólögleg, eða stolin. Þessir miðlar 

bjóða þó upp á sveigjanlega námsaðferðir, og fólk ræður hvenær námið 

fer fram. Í samtímanum er stafræn miðlun orðin að listgrein. Sérfræðingar 

úr fjölbreyttum skapandi iðngreinum eins og arkitektúr, hönnun, 

kvikmyndir og grafík sýna fram á nýja og spennandi vinnu. Mikilvægt er 

að dreifa þessari skapandi notkun stafrænnar miðlunar sem söfn geta nýtt 

sér til notenda og gesta safnsins, almennings og þar á meðal nemenda 

grunnskóla. Það er ólíklegt að tæknin muni grafa undan löngun 

almennings að afla sér reynslu með því að heimsækja söfn heldur mun 

það hvetja til náms með nýjum miðlum og getur þannig gefið annars 

konar upplifun, þekkingu og samband við hluti á söfnum og það sem þau 

bjóða upp á. Þessi þróun getur breytt þjónustu safnsins og opnað leiðir 

þess sem stafræn tækni býður upp á út í samfélagið (Anderson, David 

1999;31-36). Tæknimiðlar eru tæki til að ná fram breytingum á 

námsaðferðum í söfnum. 

 Söfn eru einnig oft með ýmsar uppákomur til að lífga upp á 

myndasöfn þeirra sem birtast í ýmsum ritum til að auglýsa safnið í þeim 

tilgangi að auka heimsóknir hópa, kennara og foreldra með börn og til að 

þróa nám þeirra. Listasafn Íslands er með fræðslumiðstöð á jarðhæð 

safnsins þar sem hægt er að setjast við tölvur og leita í gagnagrunni að 

einstaka verkum og listamönnum. Það eru ljósmyndir af öllum verkum í 

eigu safnsins inn í þessum gagnagrunni og grunnupplýsingar um verkin 

og listamennina bæði á íslensku og ensku. Nemendur sem eru í 

verkefnavinnu geta og hafa nýtt sér þessa þjónustu til að rannsaka og afla 

sér upplýsinga í tengslum við verkefni (Rakel Pétursdóttir 2011). 

Listasafn Reykjavíkur býður upp á margmiðlunarverkefni á heimasíðu 

sinni og eins á safni Ásmundar Sveinssonar. Þetta tæki er mjög gott til að 

undirbúa og fylgja eftir heimsóknum nemenda á söfn. AlmaDís í 

Listasafni Reykjavíkur segir að safnið vilji einnig útbúa 

margmiðlunarverkefni í hin söfnin, það er að segja í Hafnarhúsið og 

Kjarvalsstaði en verkefnið fékk ekki nægilegt fjármagn þannig að það var 

tekið af dagskrá í bili (AlmaDís Kristinsdóttir 2011).  Hafnarborg býður 

ekki upp á margmiðlunarverkefni en vill frekar leggja meira upp úr því að 

leiðsagnirnar fyrir nemendahópa séu vel unnar og henti öllum 

aldurshópum mjög vel og þeir geti unnið verkefni útfrá leiðsögnunum. 

Leiðsögnin sjálf er mjög gagnvirk og safnkennarar vilja að hún skapi 

virkt samtal á milli verka, nemenda og kennara (Ólöf K. Sigurðardóttir 

2011). 
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Myndmenntakennararnir eru lítið að nota tæknimiðla og er það 

aðallega út af tækjaskorti. Eva Guðfinna er einungis með þrjár fartölvur 

og þurfa nemendurnir að deila þeim. Það getur því verið mjög erfitt að 

vinna verkefni á svo fáar tölvur (Eva Guðfinna Sigurðardóttir 2011). 

Rannveig telur sig vera mjög heppna þar sem hún er með tæknitölvu sem 

kallast Smartborð og er hún dugleg að nota hana í kennslunni. Hún notar 

mikið vefinn og fer inn á heimasíður eins og youtube þar sem hún finnur 

mikið af námsefni og nýtir hún það í kennslunni. Einnig notar hún vefi 

listasafnanna, listavef krakka, norskan listavef og fleiri. Henni finnst 

mjög þægilegt að nota vefinn í kennslunni en þar sem hún hefur einungis 

eina tölvu eru nemendurnir ekki að vinna verkefni beint á vefnum heldur 

útfærir hún sjálf verkefni fyrir þau (Rannveig Jónsdóttir 2011).  

Tæknimiðlar eru í örri þróun í samfélaginu og hægt er að sjá þá á 

mörgum stöðum og eiga þeir því án efa eftir að þróast enn meira inn í 

skólakerfið. Ég tel að nemendur eigi eftir að öðlast enn meiri hæfni og fá 

mun fleiri tækifæri til að vinna margmiðlunarverkefni í tengslum við list í 

náinni framtíð. 
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10 Gagnrýnin hugsun 

Hér á landi hefur sú hugmynd verið lögð til grundvallar að nám í skóla 

eigi ekki einungis að snúast um fræðslu heldur um menntun og þroska. 

Skólinn á að efla færni nemenda á fjölbreytilegan hátt eins og frumkvæði 

og gagnrýna hugsun. Oft er eins og kennarar nái ekki að halda í þessa 

hugsun og að fræðsluhugmyndir ráði ferðinni. Kennslan snýst þá einungis 

um að komast yfir námsefnið (Hafþór Guðjónsson 2010;1).  

Hefðin í skóla hefur kennt okkur að hugsa um kennslu sem 

þekkingarmiðlun og að það skipti mestu máli að komast yfir sem mest 

námsefni. Með þessari áherslu hafa nemendur gleymst og þeir hafa verið 

gerðir að ílátum til að láta þekkingu í. Þeir eiga síðan að taka við því sem 

aðrir hafa hugsað og muna það fyrir próf. Þessi aðferð gerir lítið fyrir 

nemendur nema kannski efla færni til að muna sem skiptir ekki eins 

miklu máli og áður fyrr því í dag höfum við tölvur og internet og getum 

þannig aflað okkur upplýsinga. Nemendur þurfa einnig að kunna að nýta 

þá þekkingu sem þeim er gefin eða sem þeir afla sér til að skapa nýjar 

hugmyndir og betri heim. Skólinn á ekki einungis að fræða nemendur 

heldur efla þá og hjálpa þeim að þroska vitsmuni sína og félgsfærni svo 

þeir eigi auðveldara með að taka þátt í því flókna samfélagi sem þeir lifa 

í. Skólastarfið á að snúast um nemendurna, skapa þeim gott umhverfi til 

náms og gefa þeim rými til að hugsa og efla hugsun sína og þroska 

vitsmuni. Skólinn á að búa þá undir að geta gert skil á margs konar 

táknum og textum sem finnast í samfélaginu og að þeir geti nýtt sér 

upplýsingar og tekist á við fjölbreytileg verkefni sem þeir verða fyrir á 

lífsleiðinni (Hafþór Guðjónsson 2010;2-3). Með því að hafa einungis það 

í huga að komast yfir sem mest af námsefni missa nemendur af því 

tækifæri að efla með sér sínar eigin skoðanir og hugsanir. Þeir eru þá 

einnig bara að huga að því að klára sem mest í sínu námi en ekki öðlast 

sem mesta þekkingu. 

Hér á landi hefur lengi verið talið að námshæfileikar séu meðfæddir 

og sú ástæða skýri best gengi nemenda í skólum. Skuldinni er því oftast 

skellt á nemendur en ekki skólakerfið og það námsumhverfi sem við 

sköpum fyrir nemendur okkar (Hafþór Guðjónsson 2010;4). 

Er ekki orðið tímabært að efla færni nemenda til að hugsa og tala 

saman? Þetta eru færniþættir sem eiga að vera samtengdir og hafa áhrif 

hver á annan. Hugarstarfsemi mótast af því félagslega og menningarlega 
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umhverfi sem maðurinn býr í og einnig af þeim athöfnum sem hann tekur 

þátt í. Hér á landi hefur þó verið sagt að við hugsum fyrst og 

framkvæmum síðan (Hafþór Guðjónsson 2010;6). Oft er verið að mata 

nemendur það mikið af þekkingu að þeir ná ekki að melta og ákveða sína 

eigin skoðun og hafa sínar eigin hugsanir. Með því að fara með nemendur 

á listasöfn geta þeir öðlast þá hæfni að mynda sér eigin skoðanir og efla 

þannig ímyndunarafl sitt og hugsun. 

John Dewey var mikið tákn fyrir miklar umbótahreyfingar í skólum og 

hann hafði mikinn áhuga á því að nemendur lærðu í gegnum reynslu. 

Hann fjallaði mikið um reynslu sem kennarar geta haft gagn af þar sem 

að námsferlið á að vera menntandi reynsla. Hann talaði um að barnið, 

nemandinn, skyldi vera virkur þátttakandi í sínu námi og lagði hann 

mikla áherslu á að samfélagið tæki þátt í að mennta barnið. Nemendur 

byggja menntunina á eigin reynslu en einnig mótar samfélagið, bæði 

skólasamfélagi og samfélagið fyrir utan skólann, þekkingu og reynslu 

nemenda (Dewey, John 2000;11-27).  

Dewey segir að gæði hugsunarinnar og það sem þjálfun hennar miðar 

að sé að vanda sem mest til verka. Hugsun er fyrir Dewey rannsókn, 

uppspretta gilda og staðreynda. Eins og að umhverfið hefur ekki 

merkingu eitt og sér án hugsunar, heldur er hugsunin verk mannsins sem 

bregst við umhverfi sínu og ígrundar það. Hugsunin getur verið skapandi 

ferli og í öllu skapandi ferli er hugsun. Hugsun fer því fram í flest öllum 

athöfnum eins og hversdagslegum athöfnum, listsköpun, kennslu, námi 

og annarri starfsemi. Dewey vildi finna leiðir til að bæta hugsun og 

menntun og kennsla er góður vettvangur til að rannsaka hugsun og koma 

í framkvæmd hugmyndum hvernig á að bæta hana og þroska. Dewey sá 

vitræna aðferð sem leiðarstef í skólastarfi og hefur hún tvö megin 

markmið. Það er að hún er aðferð sem nemendur beita til að auka 

þekkingu sína og einnig er hún aðferð sem á að auka getu þeirra til að afla 

sér frekari þekkingar. Hann talar um að nemendur eigi að byggja 

þekkingu á eigin reynslu (Jón Ólafsson 2002;202-203). Dewey taldi að 

fjölbreytt námsefni og áhersla á virkni nemendanna skipti mestu máli í 

skólanum. Hann lýsir skólanum sem samfélagi þar sem nemendum væri 

ætlað að vinna saman að verkefnum sem hæfði þroska þeirra og getu sem 

best (Jón Ólafsson 2002;203). Skólabyggingin er einungis rammi utan um 

þetta samfélag. Nemendurnir eiga að taka fullan þátt í samfélaginu og 

þeim á að finnast þeir vera stór hluti af því. Dewey talar um að nemendur 

skuli öðlast þá reynslu að vera fullgildir þátttakendur í samfélagi. Með 
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því að fara með nemendur á listasöfn þar sem listasöfn eru einnig stór 

hluti af samfélaginu eru nemendur að taka þátt í samfélaginu. Þeir eru að 

öðlast þekkingu á menningarlegu starfi samfélagsins sem speglar aðra sýn 

en þeir eru vanir að sjá. 

Hugsmíðahyggja er nýtt heiti yfir gamlar hugmyndir sem geta haft 

mikil áhrif á menntunarhlutverk safna og nær yfir breiðan aldur safngesta. 

Til að hægt sé að skilja hugsmíðahyggjuna þarf að huga að kenningum 

um nám. Kenningar um nám samanstanda af tveimur þáttum. Það eru 

kenningar um þekkingu og kenningar um námsaðferðir. Það þarf bæði að 

huga að því sem verið er að læra og hvernig á að læra það. Mikilvægt er 

að hafa þetta í huga þegar nám á safni er skipulagt til að auðvelda námið 

fyrir nemendum. Nám samanstendur af stigvaxandi öflun á upplýsingum, 

staðreyndum og reynslu þar til þekking verður til. Námið stefnir að því að 

bæta við fjölda reynslu og upplifunum í litlum skrefum og byggja þannig 

ofan á fyrri reynslu og þekkingu. Einnig verður þekking til þar sem 

hugurinn býr til svokölluð þemu og það að læra samanstendur af að velja 

og skipuleggja tilfinningar sem við upplifum. 

Með hefðbundinni skoðun á námi þarf kennari að huga að tveimur 

þáttum. Hann verður að hafa skilning á viðfangsefninu og þekkingu á því 

sem verið er að kenna. Einnig verður hann að miðla þekkingunni á þann 

hátt að nemendur geti lært á sem auðveldasta hátt. Þessi aðferð inniheldur 

hugmyndina um línulega kennslubók þar sem farið er eftir ákveðnu 

námsefni úr bók og miðlað þannig til nemenda. Þessi hugmynd varð til á 

19. öld og enn er mikið farið eftir þessari aðferð í grunnskólum í dag. 

Önnur hugmynd um hvernig einstaklingar afla sér þekkingar hefur orðið 

til og kallast hún uppgötvunarnám. Með uppgötvunarnámi þurfa 

nemendur að búa yfir reynslu. Þeir þurfa að gera hlutina sjálfir og sjá 

frekar en að þeir séu mataðir af upplýsingum. Kennarinn skipuleggur 

námið á þann hátt að nemendur fá að upplifa það á sinn veg og byggja þá 

reynslu ofan á fyrri reynslu. Þannig fá nemendur tækifæri til að skilja 

hugtök og hugmyndir í gegnum reynsluna. Hugsmíðahyggjan heldur því 

fram að þekkingin og hvernig hún er fengin séu háð huga hvers nemanda 

fyrir sig. Hún heldur því fram að nemendur byggi þekkingu sína á því 

sem þeir læra, þeir séu ekki endilega alltaf að bæta við heldur einnig að 

endurskipuleggja og skapa bæði skilning og getu til að læra (Hein, 

George E. 1995). 
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Til að læra á söfnum þarf að spyrja ákveðinna spurninga. Hvaða 

kenningum er beitt á efni sýninga og hvernig lærir fólk af þessum 

kenningum? Til eru uppbyggjandi sýningar sem leyfa gestum að draga 

eigin ályktanir um merkingu sýninga og eru einnig með fjölbreyttar leiðir 

þar sem nemendur geta með ýmsum aðferðum aflað sér upplýsinga og 

þekkingu. Howard Gardner hafði uppbyggjandi safn í huga þegar hann 

notaði safn sem fyrirmynd menntunar. Safnið bauð fólki upp á tækifæri 

að mynda tengsl við kunnugleg hugtök og hluti og gera þanning 

merkingu fyrir reynslu og tengja hana við fyrri reynslu. Kenning um 

uppbyggjandi menntun heldur því fram að fókusinn í kennslu og námi 

þurfi að vera á hvernig menn fara að því að læra en ekki á efni sem 

ætlunin er að læra. Með þessu þurfa söfn að byggja út frá gestum en ekki 

efni safnsins. 

Söfn geta boðið upp á ótrúlegan stað til að læra og geta nemendur 

tengst námi og þekkingu þar í gegnum reynslu og upplifun. 

Uppbyggjandi safn telur að þekking sé búin til í huga nemenda með 

persónulegum og einstaklingsmiðuðum námsaðferðum. Þannig er hægt 

að mæta öllum aldri fólks í námi (Hein, George E. 1995). Á söfnum fá 

nemendur tækifæri til að túlka og upplifa á eigin hátt og byggja ofan á 

sína eigin reynslu í námi. 

 



 

65 

11 Lokaorð 

Mjög áhugavert var að vinna að þessari rannsókn og afla sér upplýsinga í 

tengslum við hana. Ég fékk tækifæri til að afla mér svara um samstarf 

grunnskóla og listasafna og hvort að kennarar séu að nýta sér söfnin og 

sýningar sem námsefni í kennslu. Einnig fékk ég svör við því hvernig 

væri staðið að kynningu á samtímalist í grunnskólum. 

Þó að ekki sé hægt að alhæfa þá get ég sagt að greinilegt er að margir 

grunnskólar eru að nýta sér listasöfnin í kennslu. Út frá viðtölum mínum 

við starfsmenn listasafna eru þeir að taka á móti mörgum hópum 

nemenda sem eru að koma á safnið, skoða sýningar og oft jafnvel vinna 

verkefni í tengslum við sýningarnar. Söfnin eru að taka á móti það 

mörgum nemendum að þeir geta jafnvel ekki tekið á móti fleirum þar sem 

þeir eru ekki með starfsfólk til þess. Einnig kom fram að með hverju ári 

fer nemendum fjölgandi þannig að hægt er að segja að kennarar eru að 

verða meðvitaðri um það námsefni sem listasöfnin bjóða upp á og eru 

þeir kannski farnir að nýta sér það í meira mæli en áður. 

Listasöfnin eru að senda frá sér ýmsar upplýsingar um starfsemi 

safnanna og hvað þeir eru að bjóða upp á fyrir grunnskólahópa út í 

grunnskólana. Söfnin vilja styrkja samstarfið á milli stofnananna og vilja 

vera í samvinnu við kennara og fá nemendahópa í söfnin til að kynna 

listina fyrir þeim og efla hæfni þeirra í að nýta sér söfnin sem stað sem 

hægt er að koma á og afla sér þekkingar. Oft eru þessar upplýsingar ekki 

að komast til skila til kennarar og getur ástæðan verið sú að listasöfnin 

hafa ekki netföng allra kennara. Þau senda oftast á stjórnendur skólanna 

og á myndmenntakennara sem eru í félagi íslenskra myndmenntakennara. 

Þar af leiðandi eru þessir póstar ekki endilega að komast til skila ef þeir 

eru ekki áframsendir á alla kennara. Það er því í höndum þeirra sem fá 

þessar upplýsingar að koma þeim til skila til þeirra kennara sem hafa 

áhuga og tækifæri til að nýta sér heimsóknir á söfnin og tengja við sína 

kennslu. 

Myndmenntakennarar eru eitthvað að fara með nemendahópa á 

listasöfn en þar sem tími listgreinakennslu í stundatöflu getur oft verið 

knappur hafa þeir ekki þann tíma sem það tekur að fara með 

nemendahópa á listasöfn. Þannig er tímaskortur mikil hindrun í því að 

myndmenntakennarar séu að fara með hópa á listasöfnin en gera það þó 

eitthvað. Það eru frekar eldri nemendur, til dæmis í 8. 9. og 10. bekk, sem 
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þeir fara með þar sem þeirra tími í myndmennt er oft síðasti tíminn í 

stundatöflunni og valhópar sem eru 9. og 10. bekkur fá lengri tíma í 

stundatöflunni. Fjárskortur er einnig mikil hindrun í því að farið sé með 

hópa á listasöfnin og oft er verið að berjast um rútukostnað innan skólans 

og detta þá þessar ferðir oftast út. Kennarar eru þó komnir með strætókort 

sem þeir geta nýtt sér en þá tekur ferðin oftast lengri tíma. Nálægðin við 

söfnin finnst þeim skipta gríðarlegu miklu máli þar sem það hentar mjög 

vel að vera í göngufæri við söfnin. Það gefur þeim tækifæri til að fara 

oftar á söfnin og nýta þau enn meira í tengslum við verkefni sem 

nemendur eru að gera í skólanum.  

Þar sem ég talaði einungis við myndmenntakennara get ég ekki sagt til 

um með almenna kennara eins og umsjónakennara hvort þeir séu að fara 

með nemendahópa á listasöfn. Ég spurðist þó aðeins til um það í viðtölum 

mínum bæði við starfsmenn listasafnanna og myndmenntakennarana. 

Listasöfnin segja að þó að myndmenntakennarar séu þeirra tryggasti 

hópur þá eru bekkjarkennarar einnig að koma með hópa á söfnin. 

Myndmenntakennarar voru sammála því og sögðu að þar sem 

bekkjarkennarar hafa rýmri tíma til að fara með nemendur sína eru þeir 

einnig að fara með þá á listasöfn. 

Listasaga er eitthvað kennd en þó aðeins í tengslum við verkefni. Það 

er enginn sérstakur listasögutími og er því aðeins stiklað á stóru þegar 

hún er kynnt í tengslum við verkefni.  

Listasöfn eru alltaf með einhverjar sýningar á samtímalist, bæði 

erlenda og íslenska, þó mun meira beri á þeirri íslensku. Kennarar fara 

eitthvað með nemendahópa til að skoða samtímalist og fer það mikið eftir 

því hvernig sýningin er hversu mikla aðsókn hún dregur að sér. 

Samtímalist getur oft verið ögrandi og fær fólk til að hugsa. Kennarar 

geta verið hræddir við samtímalistina og vita oft ekki hvernig þeir eiga að 

meðhöndla umræður nemenda sem hefjast út frá þeim sýningum. Það er 

því algengara að nemendahópar séu að skoða aðrar sýningar en sýningar 

á samtímalist þar sem þeim finnst þær sýningar henta betur við sína 

kennslu og verkefni. 

Samtímalistin er ekki mikið kynnt fyrir nemendum og telja 

myndmenntakennarar ástæðuna vera þá að skortur sé á námsefni. Oft hafa 

þeir einnig ekki tæki til að kynna samtímalistina eins og tölvur og 

skjávarpa þar sem mikið af námsefninu er á vefnum. Út af þessum 
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tækjaskorti fái nemendur ekki tækifæri til að vinna margmiðlunarverkefni 

á vefnum. 

Ég tel að með því að fara með nemendur á listasöfn og nýta þau í 

kennslu geta kennarar veitt nemendum tækifæri til að efla færni sína í að 

tjá sig og túlka list þar sem þeir geta hlotið það tækifæri að taka þátt í 

umræðum í safnheimsóknum. Þeir fá líka tækifæri til að læra tungumál 

listarinnar og getur það aukið sjálfstraust þeirra til að tjá sig um list í 

komandi framtíð. Með því að fara með nemendur á listasöfn er verið að 

gefa þeim tækifæri til að upplifa listina á sinn eigin hátt og byggja ofan á 

sína reynslu og öðlast lifandi reynslu í menningarlegu umhverfi. 

Nemendur öðlast sjálfstæða hugsun með því að upplifa og túlka listina á 

eigin vegum. 

Það er mikilvægt að listasöfnin og grunnskólarnir haldi áfram að vera 

í samstarfi og gefa nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar á 

listasöfnum og nýta þau í áframhaldandi námi og lífinu sjálfu. Að þeir 

verði ekki hræddir við að fara á safn til að afla sér þekkingar eða einungis 

til afþreyingar. Vonandi heldur þróunin áfram í jákvæða átt og að 

nemendahópum fari áfram fjölgandi í safnheimsóknum. 
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