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Ágrip 

Rannsóknin Góðar stundir: safnfræðsla og fjölskyldur er viðamikil vettvangsathugun er 

tók til 25 safnheimsókna í tveimur lotum á tímabilinu ágúst 2005 til júní 2006. Fylgst 

var með þremur fjölskyldum með börn á aldrinum átt til tíu ára heimsækja fimm 

fyrirframákveðin söfn á Eyjafjarðarsvæðinu sem valin voru af rannsakanda með 

fjölbreytileika í huga. Safnheimsóknir voru skráðar myndrænt (sjónræn skráning) og 

sem óformleg samtöl orðræðugreind. Í fyrri heimsóknarlotu fóru þátttakendur á öll 

fimm söfnin en þau eru Flugsafn Íslands, Iðnaðarsafnið á Akureyri, Listasafnið á 

Akureyri, Minjasafnið á Akureyri og Smámunasafn Sverris Hermannssonar í 

Eyjafjarðarsveit. Í seinni lotu fengu þátttakendur að velja tvö af söfnunum sem áður 

voru heimsótt og fengu þá með sér frumgerð af svokölluðu safnabelti© sérstaklega 

samansett fyrir rannsóknina. Safnabeltið© inniheldur valin námsverkfæri þar á meðal 16 

spjalda safnastokk© er höfundur hannaði sem eitt af námsverkfærum rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara eru: 1) Hvernig er komið til móts 

við börn og fullorðna á völdum söfnum á Eyjafjarðarsvæðinu? 2) Hvers konar viðhorf 

til safna koma fram hjá þátttakendum í rannsókninni? a) viðhorf krakka, b) viðhorf 

fullorðinna og c) viðhorf safna / ávarp og 3) Hvernig reyndist sérhannað safnabelti© 

með námsverkfærum og safnstokki©?  

 Hugtök eru skilgreind, sagt frá þróun aðferða í safnfræðslu  og rökstuðningur 

færður fyrir því af hverju fjölskyldur og söfn eiga samleið. Litið er til 

menntunarhlutverks safna í samfélaginu. Fimm kenningar um nám á safni eru kynntar. 

Þær eru hugsmíðahyggja á safni, valfrelsi, gjörningsuppeldisfræði, þögn og sjónræn 

nálgun á safni og að læra gegnum leik. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta að 

almennt er ekki gert ráð fyrir börnum sem safngestum og misvísandi skilaboð um hvað 

má og hvað má ekki eru allsráðandi. Meðvituðum fræðslustefnum er ekki fylgt. 

Rannsóknin sýnir jafnframt að þrátt fyrir lítið sem ekkert framboð á safnfræðslu fyrir 

fjölskyldur þá má finna mjög mikilvæg námstækifæri á söfnum sem nauðsynlegt er að 

þróa. Samtöl kynslóða á milli um ólíklegustu málefni vöktu upp dýrmætar minningar og 

öðluðust nýtt samhengi í safnheimsóknum rannsóknarinnar.  
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Abstract  

The study Learning moments: Museum educationand families, is an extensive field 

research of 25 museum visits in two rounds, from August 2005 to June 2006. Three 

families with children aged 8–10 were observed visiting five museums in the 

Eyjafjördur area, which were chosen with diversity in mind.  

The museum visits were documented visually and informal conversations 

discourse analysed. In the first round of visits all the participants visited five 

predetermined museums, they are: The Aviation Museum, The Akureyri Industrial 

Museum, the Akureyri Art Museum, and The Small Exhibit Museum: The Eclectic 

Collection of Sverrir Hermannsson. In the latter round the participants were asked to 

choose two of the aforementioned museums and were given a prototype of the so-called 

MuseumBelt©, especially made for this study. The MuseumBelt© includes selected 

learning tools such as a 16 card deck MuseumCards© designed by the researcher as one 

of the study’s learning tools. The research questions are: 1) How are children and adults 

welcomed in the chosen museums in the Eyjafjördur area? 2) What are the disourses of 

the participants in the research regarding museums and museum education? a) 

discourses of children b) discourses of adults and c) discourses of museums / address, 

and 3) How did the specially designed MuseumBelt© with the learning tools and 

MuseumCards© work out? Terms are defined, the development of methodology in 

museum education recounted, and arguments presented for why families and museums 

mix well. The educational role of museums in society is looked at. Five theories on 

education in the museum are presented; these are: constructivism in the museum 

context, free-choice learning, pedagogy of performance, pedagogy of silence and visual 

thinking strategies, and pedagogy of play. The findings of the study confirm that in 

general museums do not cater to children as museum visitors, and mixed messages 

about what is, and what is not allowed are constant, and conscious educational policy is 

not adhered to. In addition to this the study shows that even though there is almost no 

museum education available for families, there are very important educational 

opportunities to be found in museums, and they should be developed. The conversations 

between the generations on the most diverse subjects conjured up precious memories, 

and gained new context in the museum visits in this study. 


