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Formáli 

Ritgerðin „Safngestarannsóknir: hlutverk, aðferðir og væntingar“er hluti af meistaranámi í 

safnafræði við félags- og mannvísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er 30 einingar (ECTS) 

og var unnin undir handleiðslu Sigurjóns B. Hafsteinssonar, dósents við Félagsvísindadeild. 

Honum færi ég bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum mínum, Ágústu Kristófersdóttur, Soffíu Karlsdóttur, Bryndísi Sverrisdóttur, 

Hirti Þorbjörnssyni, Ólöfu Sigurðardóttur, Ingibjörgu Áskelsdóttur og Guðbrandi 

Benediktsyni fyrir að veita mér svo fúslega viðtal og ræða við mig um reynslu þeirra af 

safngestakönnunum og veita mér þannig innsýn í það vandasama verkefni að meta starfsemi 

safna.  

Fjölskyldu minni vil ég þakka bæði stuðning og þolinmæði á meðan á þessu verkefni 

stóð. Bróður mínum Gustavi Pétursyni fyrir að nenna endalaust að ræða við mig efni 

ritgerðarinnar á hinum ýmsu stigum hennar og var hann óþreytandi við að hvetja mig áfram. 

Sambýlismanni mínum Ómari Awad og börnum okkar Matthildi Emmu, Önnu Karólínu og 

Daníel Awad þakka ég fyrir að vera svo þolinmóð. Tengdamóður minni Þórunni Elísabetu 

Green vil ég þakka stuðninginn en hún var alltaf boðin og búin að passa, elda og aðstoða á 

allan mögulegan hátt.     



4 

Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um safngestarannsóknir, hlutverk þeirra, aðferðir og væntingar.  

Söfn standa frammi fyrir þeirri áskorun að geta gert grein fyrir því hvaða gildi þau hafa fyrir 

samfélagið en einnig hvernig á að meta þessi áhrif. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um 

áherslur ný-safnafræðinnar en einnig hvernig aðrir þættir eins fjölmenning og nálgun 

kynjafræðinnar skiptir máli fyrir söfn. Fjallað er um fræðslu og menntunarhlutverk safna og 

kenningar menntunar og fræðslu. Gert er grein fyrir sviði safngestarannsókna og reynt að rýna 

í ólíkar aðferðir við að átta sig á hvað gestir upplifa á söfnum, ásamt því að gera grein fyrir 

þeirri þróun sem hefur átt sé stað á þessu sviði undanfarin ár.  

Til að átta sig á því hvernig íslensk söfn meta árangur af starfseminni voru tekin viðtöl 

við sjö einstaklinga um þær safngestakannanir sem Safnaráð stóð fyrir á árunum 2010 og 

2011. Flestir viðmælendur mínir tóku þátt í að staðfæra könnunina, sem var gert að danskri 

fyrirmynd og höfðu allir reynslu af því að leggja þær fyrir á mismunandi söfnum. 

Tilgangurinn með viðtölunum var einkum að átta sig á viðhorfum og væntingum safnafólks til 

kannananna og kynnast veruleika þeirra og styðja þannig við aðra fræðilega umræðu.    
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Inngangur  

Söfn eru fjölnota rými þar sem almenningur kemur jafnt til þess að kaupa gjafavöru, fara á 

kaffihús og sækja sýningar. Af þessari fjölbreyttu þjónustu má ráða að söfn eiga í beinni 

samkeppni við ýmsa afþreyingu sem á ekki endilega margt sameiginlegt með annarri 

starfsemi safna. Hún er einkum að: varðveita, rannsaka, skrá, fræða og miðla efnislegri 

menningu í fortíð og samtíð. Fræðimenn hafa bent á að hlutverk safna þurfi að skilgreina, 

ekki einungis í ljósi þess hvernig hugsað er um safnkostinn, heldur einnig út frá því hvernig 

þau þjóna gestum sínum. Samfélagsleg ábyrgð safna er einkum talin liggja í fræðslu og 

menntunarhlutverki þeirra. Söfn þurfa að sýna fram á hvaða áhrif þau hafa í samfélaginu og á 

þeim þarf jafnframt að vera vitneskja um hvað safngestum finnst um þá miðlun sem fer þar 

fram. Fyrir hvaða þjóðfélagshópa er safnið? Skiptir máli hvað safngestir hugsa, upplifa og 

meðtaka á sýningum? Fræðimenn hafa bent á að þessum spurningum verði að svara áður en 

að söfn geti metið möguleg áhrif sín eða hvort þau yfirleitt hafi nokkur áhrif (Perry, Roberts, 

Morrissey og Silverman, 1997:27). Verkfærin til að virkja söfn í öflugri samskiptum við 

samfélagið og almenning hafa einkum verið talin liggja í aðferðum menntunar og fræðslu, 

sýningum, en einnig nálgunum markaðsfræða til þess að bera kennsl á þarfir safngesta 

(Hooper-Greenhill, 1994:2). Safngestir eru órjúfanlegur hluti almenningssafna og án gesta má 

segja að söfn séu tilgangslausar geymslur. En þrátt fyrir að gestir séu sá lifandi kjarni sem stór 

hluti safnastarfs hverfist um, þá virðast eigendur safna einkum vilja vita hversu ánægður 

gesturinn er. Er það markmið með rekstri safna að vekja fyrst og fremst ánægjutilfinningu hjá 

gestum? Hvernig er hægt að meta áhrif sýninga og miðlunar á safngesti og er hægt að meta 

slík áhrif umfram árangursmælingar, þar sem gefin forsenda miðar ávallt að ákveðinni 

útkomu? Slíkar kannanir eru að mörgu leyti árangursríkar en í þessu verkefni er þó velt 

vöngum yfir gagnsemi slíkra kannana til þess að skilja hvaða áhrif starfsemi þeirra hefur og 

þá einkum hversvegna almenningur sækir söfn og hvað hann er að upplifir í heimsókn á þau. 

Í ritgerðinni mun ég ræða um hvaða þýðingu safngestarannsóknir, hafa fyrir söfn. 

Einnig er litið til safngestarannsókna hér á landi, með hliðsjón af safngestakönnunum 

Safnaráðs árin 2010 og 2011. En kannanirnar eru metnaðarfullt framtak til þess að gera 

söfnum kleift að meta starfsemina. Rætt var við sjö safnamenn sem tóku flestir þátt í að 

staðfæra danska safngestakönnun og leggja fyrir safngesti. Ekki var ætlunin að fara í saumana 

á könnunnunum sjálfum né niðurstöður þeirra heldur frekar að átta sig á viðhorfum og 

væntingum safnafólks til kannanana og þá einkum hvað varðar upplifun gesta. En einnig 

skoða ég hvernig viðmælendur mínir sjá fyrir sér þróun í safngestakönnunum og hvernig þeir 
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vilja halda áfram að meta sína starfsemi. Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla er rætt 

um upphaf almenningssafna og hvernig almenningssöfn þróuðust yfir í þær fræðslu- og 

menntastofnanir sem þær eru í dag. Í öðrum kafla eru áherslur ný-safnafræðinnar ræddar og 

þá einkum út frá nýjum áskorunum um samfélagslega ábyrgð þeirra. Einnig er leitað fanga í 

þverfaglegri nálgun og rætt almennt um hugtakið fjölmenning og hvernig það snertir söfn, 

komið er stuttlega inn á feminíska nálgun til þess að varpa ljósi á hversu margar ólíkar breytur 

snerta söfn. Í þriðja kafla er fjallað um menntunar og fræðsluhlutverk safna. Í fjórða kafla eru 

rannsóknaraðferðir og kenningar á sviði safngestarannsókna ræddar og reynt að varpa ljósi á 

gagnsemi ólíkra aðferða. Í fimmta kafla fá viðmælendur mínir svo orðið og ályktanir dregnar 

af þeirri umræðu með aðferðafræði eigindlegra rannsókna.      
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1 Upphaf almenningssafna  

Fyrstu söfnin voru einkasöfn í eigu hirð- og aðalsmanna í Evrópu á 17. öld sem þróuðust síðar 

yfir í að vera þær menningar- og fræðslustofnanir sem við þekkjum í dag (Ambrose og Paine 

1998:6). Seint á 18. öld og í byrjun 19. aldar voru það helst menntamenn sem sýndu söfnum 

áhuga og þá einkum skáld, lista-og fræðimenn. British Museum í London var opnað árið 1759 

en var þó ekki opnað almenningi fyrr en í byrjun 19. aldar en gestum var þá hleypt inn í 

geymslur safnsins í fylgd safnvarðar. Seint árið 1793 í kjölfar frönsku byltingarinnar, opnaði 

Museum Franҫais í konungshöllinni Louvre sem algerlega ný stofnun. Síðustu fimmtán árin 

fyrir frönsku byltinguna hafði þó staðið til að opna safn í Louvre en án þess að ákveðið hefði 

verið hvernig og fyrir hverja safnið ætti að vera. Þó var ljóst að slíkt safn átti að byggja 

eingöngu á þeim konunglegu einkasöfnum sem fyrir voru og að aðgangur yrði mjög 

takmarkaður almenningi (Bazin, 1957:40 og Gould, 1965:22).  

Þegar safnið í Louvre var stofnað var það í anda frönsku byltingarinnar, 

meginmarkmiðið var að deila því sem áður hafði verið í einkaeigu og afhjúpa það sem áður 

var hulið (Hooper-Greenhill, 1992:176). Sú umbreyting að opna Louvre fyrir almenningi 

hafði fjölþættan tilgang: Safnið átti að sjá listamönnum í námi fyrir aðstöðu og tók safnið sér 

þannig stöðu menntaseturs. Ætlunin var að fulllærðir listamenn myndu síðan nýta hæfileika 

sína í þágu ríkisins. Safnið átti einnig að sýna fram á nýfengið frelsi almennings, í þeim 

skilningi að það sem var áður lokað og aðeins aðgengilegt aðlinum og klerkastétt myndi nú 

vera opið almenningi (Hooper-Greenhill, 1992:182). Aðgengi að Louvre líkt og öðrum 

almenningsöfnum var þó ekki eingöngu í fagurfræðilegum tilgangi heldur ekki síst til þess að 

innræta almenningi ákveðin pólitísk og félagsleg gildi, lýðveldinu til hagsbóta (Weil, 

2002:198). Frönsk söfn áttu eftir að styrkja stöðu sína enn frekar gagnvart almenningi eftir því 

sem sérfræðikunnátta þeirra þróaðist í takt við vaxandi stærð og umfang. Gríðarlegt magn 

listmuna sem var áður í eigu aðalsins var gert upptækt árið 1789 í nafni hins nýstofnaða 

lýðveldis og mikið magn listmuna flutt úr sínu upprunalegu samhengi (Bazin, 1967:170). 

Gripir voru teknir eignarnámi, þeim var safnað saman, flokkaðir, skráðir, og gert við þá en 

ættar og trúargripir sem og konunglegir munir voru eyðilagðir þar sem þeir þóttu ekki í anda 

uppreisnarinnar. Enn jókst safneignin þegar Napóleon lagði undir sig Evrópu og mikið magn 

gripa var tekið herfangi til að gera Louvre og önnur söfn Parísar sem glæsilegust (Hooper-

Greenhill, 1992:173). Sett voru upp gríðarstór skjalasöfn ásamt gripum og munum, einskonar 

samansafn siðmenningar fortíðar og tilgangurinn var að fræðimenn byltingarinnar gætu 

endurskrifað sögu stjórnmála, lista og vísinda í anda byltingarinnar (Bazin, 1957:55).  
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Menningarleg stjórnun hins nýstofnaða lýðveldis hélst í hendur við hernaðarlega 

stjórnun yfir munum sem voru teknir eignarnámi af hernumdum svæðum. Um var að ræða 

umsjón með flutningum þeirra, auðkenningu gripa og eigendaskipti, ásamt stjórnsýslu og 

skrifræði sem fylgdi stöðuveitingum starfsmanna. Listmunir voru þannig skipulagðir 

kerfisbundið í anda hervaldsins. Í gegnum stjórnsýslu og verklag skjalastjórnunar voru þannig 

áður trúarleg svæði (listmunir) endurskilgreind sem menningarleg svæði (Hooper-Greenhill, 

1992:176). Hugsjónir byltingarinnar leiddu til almennrar réttlætingar á tilvist almenningsafna 

og söfn tóku á sig aukna ábyrgð við fræðslu og menntun almennings svo borgararnir yrðu 

upplýstir (Hudson, 1975:42). Í Louvre voru sýningarskrár ekki fyrir forverði eða fræðimenn 

heldur eingöngu fyrir gesti. Skýringartextar voru einnig settir upp við listmuni ásamt 

sýningarskrám og leiðarvísum, til þess að upplýsa þá (Hudson, 1987:186). Á sama hátt og 

safneign var flokkuð, skráð og komið fyrir í nýju rými, var almenningur álitinn fulltrúi 

ríkisins á nýjum opinberum vettvangi, í nálægð við hin nýfengnu tákn siðmenningar (Hooper-

Greenhill, 1992:182). Í nýju lýðveldi varð almenningssafnið að ögunartæki sem boðaði og 

kenndi almenningi ný tengsl við veruleikann og samfélagið, þar sem áhersla var lögð á nýtt 

gildismat um hvernig hugsa bæri sambandið á milli þess persónulega og þess opinbera, mörk 

valds og frelsis einstaklingsins og með hvaða hætti bæri að líta til hjátrúar og þekkingar 

(Hooper-Greenhill, 1992:190).  

Safngripirnir í almenningsrýminu endurspegluðu tilfærslu valds sem átti að vera 

lýðræðislegum umbótum til hagsbóta. Þegar hlutverk safna var farið að vera að mennta 

borgarana þurfti að gera greinamun á sérfræðingi og hinum almenna borgara. Sérfræðingnum 

var fengið það hlutverk að framleiða viðfangsefnið á meðan hlutverk safngestsins var að 

„neyta“ þekkingarinnar í sýningarrýminu. Með stofnanagerð safna var sérfræðingum veitt 

ákveðin foréttindi að framleiða þekkingu með gerð sýningarskráa, eignaskráa og með því að 

setja upp sýningar (Hooper-Greenhill, 1987). Aðgangur almennings að söfnum voru álitin 

forréttindi en ekki sjálfsagður réttur fólks og því gert ráð fyrir að safngestir sýndu þakklæti 

sitt og aðdáun og ekki ætlast til að þeir gagnrýndu starfsemina (Hudson, 1975:6).   

 

1.1 Söfn sem verkfæri félagslegrar umbótastefnu 19.aldar 

Það má segja að fyrstu almenningssöfnin hafi verið sett á laggirnar og rekin af efri stéttum 

fyrir þær lægri og þannig verið til innrætingar og almenningur viðfang þeirra (Weil, 2002: 

195). Allt frá því söfn urðu stofnanavædd á síðari hluta 19. aldar urðu þau hluti af félagslegri 

umbótastefnu sem stefndi markvisst að því að mennta þegna sína en einnig varð það hlutverk 

safna að móta pólítíska og samfélagslega réttsýni almennings (Hooper-Greenhill, 1992:168; 
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McClellan, 1994:7). Söfn voru rými þar sem átti að efla borgaraleg gildi, lyfta andanum á 

hærra plan og fága fábrotinn smekk almennings. Betrumbætur á söfnum almenningi til handa 

lýsti sér á þann hátt að menntun verkafólks var álitin fábrotin og það sem þyrfti örvun og 

fræðslu en einnig upplyftingu (Weil, 2002:197). Sem dæmi lagði William Cullen Bryant 

áherslu á „að [Metropolitan Museum of Art í New York] ætti ekki aðeins að rækta smekk 

almennings á öllu tengdu listum“ heldur „einnig að bjóða upp á saklausa og fágaða 

skemmtun“. Á sama hátt var forstöðumanni South Kensington Museum í London, Sir Henry 

Cole, mjög umhugað um að söfn ættu að gera sér far um að vera mótsvar við brugghúsum 

borgarinnar. Cole lagði því til lengri opnunartíma og að South Kensington Museum skyldi 

vera opið á kvöldin og á sunnudögum í þeim tilgangi að „fella Satan“eins og hann orðaði það. 

Sömu hugmynda gætti víða í Bandaríkjunum, London og París (Weil, 2002:199).   

 

1.2 Gagnkvæmt eftirlit 

Hugmyndafræði síðari hluta átjándu og fyrri hluta nítjándu aldar fól í sér þá framtíðarsýn 

ríkisvaldsins að hafa vit fyrir almenningi og forða honum frá spillingu og ljótleika. 

Samkvæmt franska heimspekingnum Michel Foucault eru hugmyndir um fjölskylduna módel 

fyrir forræði ríkisins yfir þegnum sínum. Slík hugmyndafræði varð þannig meðal annars 

drifkraftur að þróun lögregluríkis og eftirlits þar sem ríkið ber heilbrigði og velsæld 

almennings fyrir brjósti á sama hátt og höfuð fjölskyldunnar hefur eftirlit með heimilinu, 

íbúum þess og eigum (Foucault, 1978 í Bennett, 1995:18). Sýningar og stærri 

sýningarviðburðir voru vettvangur eftirlits þar sem almenningur sjálfur tók þátt í 

sjónarspilinu, að sýna sig og sjá aðra undir gagnkvæmu eftirliti. Samkvæmt Foucault höfðu 

opinberar refsingar uppeldis- og menntunargildi fyrir þegnana frekar en skemmtanagildi og þá 

einkum til að kenna borgurum gagnkvæmt eftirlit. Ætlast var til þess að fjölskyldan kæmi 

saman á sunnudögum við opinberar refsingar og börn myndu þá læra um borgaralegar skyldur 

sínar og eldra fólkið rifja þær upp (Foucault, 1977 í Bennett, 1995:99). Opinberar refsingar á 

götum úti hurfu á 19. öld inn í fangelsin og Tony Bennett telur að sýningarviðburði og söfn 

hafa leyst opinberar refsingar af hólmi til að mennta þegnana (Bennett, 1995:76). 

Sýningarhöllin Crystal Palace er dæmi um slíkt. Höllin var reist fyrir heimssýninguna í 

Lundúnum árið 1851 og bygging hennar og uppsetning sýningargripa raðað á þann hátt að 

allir gátu séð það sem fram fór, en á sama tíma voru allir áhorfendur stöðugt sýnilegir hver 

öðrum. Sýningarviðburðurinn í Crystal Palace uppfyllti þannig þau skilyrði að þjóna bæði 

hlutverki sjónarspils og eftirlits (Bennett, 1995:78). Afleiðing þess að sýningarsalir og söfn 

urðu kennslustundir í borgaralegri framkomu og siðgæði gerði það að verkum að sýnilegur 
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munur á stéttum varð ógreinilegri. Lægri stéttir gátu þannig tileinkað sér smekk heldra fólks 

án þess að flytjast beinlínis á milli stétta (Bennett, 1995:170).     

 

2 Ný-safnafræði 
Í kjölfar ný-safnafræði er aukin áhersla lögð á að söfnun sé ekki söfnunar vegna heldur til að 

tengjast samfélaginu. Söfn standa frammi fyrir nýrri áskorun um að gera starfsemi sína 

gildandi fyrir samfélagið og auknar kröfur eru um að þau séu nýr samfélagslegur vettvangur 

(Weil, 2002:30). Safna- og listfræðingurinn Peter Vergo lýsir ný-safnafræðinni sem útbreiddri 

óánægju með forræðishyggju safna og tími hafi verið komin til að breyta til. Vergo heldur því 

fram að of mikil áhersla hafi verið lögð á aðferðarfræði safna en of lítið hafi verið gert af því 

að velta fyrir sér tilgangi þeirra (Vergo, 1989:2-3). Ný-safnafræðin er hluti af þróun í félags- 

og mannvísindum sem hófst um miðja 20. öld í Ameríku og náði ákveðnu hámarki um 1980. 

Hún er undir áhrifum jafnréttisbaráttu ýmissa hópa og þá einkum kvenfrelsishreyfinga, 

blökkumanna, samkynhneigðra, innflytjenda og frumbyggja. Gagnrýni þessara hópa gekk út á 

að þeir töldu raddir sínar vanmetnar og útilokaðar og ekki heyrast í lýðræðislegu og pólititísku 

samhengi. Fræðimenn höfðu því í auknum mæli áhuga á að rannsaka hópa sem féllu utan 

„normsins“  og afbyggja hlutlægan sannleika eða það sem áður var talið „rétt“ og algilt 

(Macdonald, 2011:3). Sharon Macdonald telur hægt að merkja þrjá veigamikla þætti í ný-

safnafræðinni sem greini sig frá eldri hugmyndafræði safna: Í fyrsta lagi að merking hluta sé 

þeim ekki eðlislæg heldur háð samhengi þeirra og því merkingu varpað á þá (Macdonald, 

2011:2). Sú nálgun 19. aldar, að safnmunur hafi fyrst og fremst fagurfræðilegt gildi og útskýri 

sig sjálfur, átti ekki lengur við og ekki síst vegna þess að slík nálgun gerir ráð fyrir að allir sjái 

merkingu hluta á sama hátt, án tillits til mismunandi reynslu og bakgrunnar þess sem á horfir 

(Vergo, 1989:48-49). Horfið hefur verið frá því að álíta almenning einsleita og sérkennalausa 

heild en frekar litið á fólk sem virka þátttakendur með ólíka reynslu og bakgrunn, sem hefur 

áhrif á merkingarsköpun safna á hinum ýmsu sviðum menningar (Hooper-Greenhill, 

2011:362). Peter Vergo hefur fjallað um hinn orðvana hlut (e. reticent object) og hvernig 

merking muna verður fljótandi og tekur breytingum, ekki aðeins á milli safngesta og 

safnmunar, heldur einnig í gegnum flókið og oft viðkvæmt samspil starfsmanna innan safns 

og utanaðkomandi aðila eins og stjórnarmeðlimi, styrktaraðila og sýningarhönnuði (Vergo, 

1989:44). Í öðru lagi lagi hefur starfsemi safna tekið breytingum og ný svið á borð við 

verslunarrekstur og afþreying teljast nú til starfsemi safna. Opinberum söfnum er í auknum 

mæli stýrt í gegnum opinber ráð og nefndir sem hafa með ferðamennsku og afþreyingu að 

gera og söfn eiga því í beinni samkeppni við ýmsar uppákomur sem eiga lítið skylt við þá 
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menntunar- og fræðslustofnun, sem safn gefur sig yfirleitt út fyrir að vera (Hooper-Greenhill, 

1994:30). Charles Saumarez Smith hefur bent á hvernig söfn eru farin að taka á sig mynd 

verslana frekar en virðulegra stofnana og öfugt, í þeim tilgangi að brjótast undan fjársvelti og 

hefðbundinni hugmynd um safn sem stað yfirstéttar eða elítunnar. Arkitektúr þjóðarsafnsins 

(1998) á Nýja- Sjálandi var valin með þessi markmið í huga og safnið því byggt í stíl 

verslunarmiðstöðvar. Að sama skapi eru verslanir hannaðar sem virðulegar stofnanir til þess 

að upphefja sinn söluvarning og gefa þannig til kynna vitsmunalegra yfirbragð (Smith, 

2011:545-546). Á undanförnum áratugum hefur í auknum mæli verið litið á safngesti sem 

neytendur og lögð áhersla á að söfn markaðssetji sig til þess að ná til almennings með því að 

veita þeim eftirminnilega upplifun sem hefur að auki einstakt fræðslugildi. Helsti hvati safna 

til þess að gera sig gildandi fyrir samfélagið á annan hátt en áður, virðist einkum vera vegna 

minnkandi ríkisstyrkja1 til safna og vegna aukinnar samkeppni um afþreyingu (Hooper-

Greenhill, 1994:30). Enda fjárstyrkir safna oft háðir því að hægt sé að sýna fram á þann  

ávinning sem starfsemin hefur fyrir almenning (Watson, 2007:1; Hooper-Greenhill, 1994:26). 

Þriðji þátturinn tengist hinum tveim náið og felst einkum í því hvernig gestir sjá söfn og 

sýningar þeirra á mismunandi hátt (Macdonald, 2011:2). Safn er ekki lengur metið aðeins eftir 

innri þáttum eins og safneign sinni, styrkjum, starfsfólki og aðstöðu heldur einnig ytri 

aðstæðum. Litið er til þess hvernig starfsemi safna á að vera til hagsbóta fyrir þá einstaklinga 

eða það samfélag sem það leitast við að þjóna (Weil, 2003:42; Hooper-Greenhill, 1994:1). 

Áhersla er lögð á ábyrgð safna á fræðslu og þekkingarmiðlun sem þau veita samfélaginu og 

um leið er aukin pressa á söfn að sýna fram á árangur. Gengið er svo langt að segja að safn 

sem getur ekki sýnt fram á jákvæð áhrif sín á það samfélag, sem það gefur sig út fyrir að 

þjónusta, vanræki samfélagslegar skyldur sínar og sé í raun að sóa auðlindum samfélagsins. 

Slíkt safn sé því engu betra en fyrirtæki sem sýnir ekki fram á neinn hagnað (Weil, 2003:43). 

Með því að líkja safni við fyrirtæki sem verður að sýna fram á hagnað, er verið að skilgreina 

starfsemi safna, eftir hagrænum gildum og hugtökum markaðshyggju. Í slíkri staðhæfingu er 

sú hætta fólgin að það sem er mælanlegt gildir, fremur en mikilvægi þeirra langtímamarkmiða 

sem felast í umönnun safnkosts (Knell, 2004:11). Þar að auki er slík hagræn nálgun ekki 

hentug til þess að skilgreina eigindleg og stigvaxandi áhrif safna á einstaklinga og hópa 

(Watson, 2007:2).  

                                                      
1
 Skýrsla Presidents committy on the Arts and Humanities, (1997) leiddi í ljós að söfn reiða sig fjórum sinnum 

meira á ríkisstyrki en aðrar listastofnanir. Aðeins 30% af innkomu safna, árið 1995 kom frá ríkinu. Aðrir hópar 

sem fengu hæstu styrki á eftir söfnum, eins og non profit leikhús, voru aðeins um 6.5%. Sinfóníuhljómsveitir og 

óperuhús fengu um 6%. Aðeins 22,8% fjármagns var frá einkaaðilum á meðan aðrar stofnanir í þessari skýrslu 

fengu á bilinu 30-40% frá einkaaðilum (Weil, 2002:200-201). 
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Stephen Weil hefur rætt um að virðing fyrir stofnunum almennt hafi minnkað og rödd 

safna er ekki lengur séð sem óviðjafnanleg, heldur er hún frekar bendluð við auð, vald, 

þekkingu og smekk mótaðan af öflugri meirihluta (Weil, 2002:38). Weil telur skipbrot í 

upphaflegra hugmyndafræði safna vera meginástæðuna fyrir því að söfn hafi glatað ráðandi 

stöðu sinni. Þrátt fyrir breyttar áherslur ný-safnafræðinnar bendir Weil á ákveðna tregðu safna 

við að skilja við þann hugmyndafræðilega grunn sem söfn byggðu á í upphafi 19. aldar. Sú 

hugmyndafræði sé í raun úrelt og hruninn til grunna og þrátt fyrir að ekki sé áhugi fyrir að 

viðhalda henni þá veigri flest söfn sér við því að rífa hana alveg niður (Weil, 2002:33). Því má 

segja að sú ráðandi staða safna gagnvart almenningi, sem hefur verið ríkjandi frá því við 

stofnun almennningssafna, hafi í raun haft alger endaskipti. Nú sé það almenningur sem sé 

ráðandi en safnið veitir honum þjónustu (Weil, 2002:196).  

Josie Appleton gagnrýnir slíka þróun og telur að starfsemi safna snúist um að hlaupa 

eftir því sem neytandinn vill hverju sinni og þessi þörf safna fyrir að „láta öllum líka við sig“ 

muni verða til þess að hrekja fólk frá. Appleton telur ennfremur að söfn hafi horfið frá 

faglegri skyldurækni fyrstu almenningssafnanna, að safna, varðveita og rannsaka muni sem 

eru taldir hafa listrænt, sögulegt eða vísindalegt gildi. Að þekkingarleit liggi undir gagnrýni 

þegar allar ólíkar skoðanir eru teknar gildar og raddir allra eigi að heyrast. Hún telur að 

kenningar síð-módernismans, síð-nýlendukenningar (e. postcolonial), kenningar femínista og 

kenningar Foucault um valdatengsl sem ný-safnafræðin byggir einkum á, hafi í raun grafið 

undan hugmyndafræði safna sem byggði á hugmyndum um hlutleysi og algildum sannleika. 

Flokkun og túlkun muna er þannig séð sem valdabarátta vestrænu elítunnar og safneign er á 

sama hátt séð sem staðfesting á rasisma og heimsvaldastefnu Vesturlanda (Appleton, 

2007:115-116).  

Bæði Weil og Appleton telja að framlag safna til samfélagsins felist einkum í 

sérfræðikunnáttu þeirra á meðhöndlun muna, varðveislu, rannsóknum og miðlun. Að söfn eigi 

einfaldlega að halda sig við það sem þau kunna best: varðveita, rannsaka og miðla og þar sem 

það er mögulegt að safna fjársjóðum siðmenningar og náttúrunnar (Weil, 2002:199). 

Appleton telur söfn einfaldlega ekki hæf til að gera neitt annað. Vinnusemi forvarða og 

fræðimanna á sínu sviði sé það sem laðar gesti að og slík rökrétt nálgun hafi möguleika til 

þess að gera hvert og eitt safn einstakt. (Appleton, 2007:125). Weil er hinsvegar mjög 

bjartsýnn á hina nýju ráðandi stöðu almennings og telur að söfn hafi möguleika til þess að 

vera hugmyndafræðilega hlutlaus vettvangur, þar sem starfsemi þeirra er notuð í þágu þeirra 

markmiða sem samfélagið setur hverju sinni (Weil, 2002:208). Safn gæti þannig verið 

öruggur staður í óöruggu og oft fjandsamlegu umhverfi, opinber vettvangur þar sem fara fram 



14 

rökræður og samræður ólíkra hópa, þar sem heilbrigði samfélagsins og persónuleg 

sjálfsstyrking er höfð að leiðarljósi. Í raun er verið að stinga upp á að um sé að ræða vettvang 

þar sem fólk kemur sér saman um borgaraleg gildi og tekur þátt í mótun þeirra. Hinsvegar 

getur slíkur vettvangur auðveldlega misst gildi sitt þar sem ekki er svo auðveldlega hægt að 

að komast að sameiginlegri niðurstöðu um hver þessi gildi eiga að vera. Einnig eru söfn talin 

geta haft annan ávinning eins og fræðslu (Falk og Dierking, 1992; Hooper-Greenhill, 1999; 

Rounds, 2004) eða meðferðargildi og haft græðandi áhrif fyrir samfélög (e. therapeutic) 

(Silverman, 1999).  

Söfn virðast þó vera skammt á veg komin að átta sig á upplifun safngesta og hvaða 

viðbrögð sýningar og þeir munir sem á þeim eru vekja upp meðal fólks (Weil, 2002:205). 

Ýmsar rannsóknir benda til þess að reynslan eða upplifunin snúist ekki um innihald 

sýningarinnar heldur um safngestinn sjálfan. Zahava Doering forstjóri Office of Institutional 

Studies á Smithsonian safninu, segir að helstu áhrif safnaheimsóknarinnar á safngestinn sé að 

staðfesta, efla og víkka út þær hugmyndir sem safngesturinn hefur þegar. Rannsóknir Russel 

J. Otha benda einnig til þess að söfn séu fyrst og fremst vettvangur sjálfsstyrkingar. Otha 

rannsakaði viðbrögð safngesta við umdeildri sýningu, Old Glory: The American Flag in 

Contemporary Art. Safngestir upplifðu allir „dýrmæt augnablik djúprar persónulegrar 

merkingar“2. En engin af þessum upplifunum líktist þó hinum. Merkingin var háð 

persónulegri túlkun safngestsins (Doering, 1996 og Otha, 1996 í Weil, 2002:206).  

Áherslur ný-safnafræðinnar endurspeglast í viðhorfum safna til gesta. Zahava Doering  

telur söfn sjá safngesti annaðhvort sem ókunnuga, gesti eða viðskiptavini. Hlutverk 

almennings sem ókunnugir leggur áherslu á að ábyrgð safna sé fyrst og fremst gagnvart 

safnkostinum, eða öðrum þáttum starfseminnar. Gestir verða því ókunnugir í besta falli en 

boðflennur í versta falli. Ætlast er til þess að gesturinn geri sér grein fyrir því að aðgangur að 

safninu sé sérstök forréttindi. Þegar litið er á almenning sem gesti, gerir safnið ráð fyrir að 

vera þjónustustofnun sem hafi skyldum að gegna gagnvart almenningi. Það telur sig vera að 

gera góðverk og almenningur er álitin móttækilegur fyrir því sem söfn hafa upp á að bjóða, 

sem er yfirleitt fræðsla af einhverju tagi. Þegar safn lítur á gesti sína sem viðskiptavini þá trúir 

það því að það þurfi first og fremst að svara fyrir sína starfsemi gagnvart almenningi. Safnið 

vill ekki lengur þröngva þeirri þekkingu eða sjónarmiðum á gestinn sem það telur réttasta eða 

mest viðeigandi. Í staðinn viðurkennir safnið að safngestir hafi eigin þarfir og væntingar sem 

safnið er skyldugt til þess að skilja og mæta (Doering, 1999:75). Þrátt fyrir að hægt sé að 

                                                      

2
 Þýðing höfundar á "rich moments filled with deep personal meaning" (Otha, 1996). 
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segja að söfn líti í auknum mæli á safngesti sem viðskiptavini þá telur Doering flest söfn 

meðhöndla almenning sem óbreytta gesti. Með aukinni áherslu á menntunarhlutverk safna er 

verið að gefa til kynna svipað samband og gestgjafi á við gesti sína. Gestgjafinn leggur sig 

fram við að gera gestunum til hæfis og telur sig einnig að einhverju leyti ábyrgan fyrir því 

hvað verður um þá. Það sem söfn hafa einkum upp á að bjóða er þekking sérfræðinga en frá 

sjónarhóli safnsins: 

In my experince this usually means that the staff aims to provide visitors with motivation, 

attitudes, and ideas that mirror their own development and thinking. They seem to assume 

that visitors share the overall concerns and values of curators and educators and have 

come to the museum looking for guidance and instruction (Doering, 1999:77). 

Doering tekur undir þau sjónarmið Weil (2003), Hooper- Greenhill (1994) og fleiri að söfn 

standi frammi fyrir þeirri áskorun að skilgreina sig sem samfélagsvettvang og söfn þurfi að 

finna leiðir til þess að gera sig gildandi sem slíkan, en leggur þó fremur áherslu á að söfn þurfi 

að endurskoða samband sitt við safngesti (Doering, 1999:79).  

 

2.1 Skiptir fjölmenning máli fyrir söfn?  

Ný-safnafræðin leggur áherslu á að taka þurfi tillit til fjölbreytni samfélaga og ólíkra hópa 

innan þeirra og aukin áhersla er á fjölmenningu í því samhengi (Goodnow og Akman, 2008). 

Líkt og aðrar stofnanir hafa söfn þurft að taka tillit til þeirrar þróunar að ekki er lengur hægt 

að tala um að samfélög séu einsleit þegar litið er til þjóðernis, menningar eða tungumála. 

Hugtakið fjölmenning hefur þannig verið áberandi þegar rætt er um þjónustu sem opinberar 

stofnanir veita fólki af erlendum uppruna (Hanna Ragnarsdóttir, 2002; Unnur Dís Skaptadóttir 

og Helga Ólafsdóttir, 2010; Goodnow og Akman, 2008). Söfn hafa sætt gagnrýni fyrir að 

nálgast almenning sem einsleita heild og áhugavert er að skoða hvernig það skiptir máli þegar 

kemur að fjölmenningu. Söfn starfa í umboði almennings til þess að miðla menningararfi og 

þau bera ríka ábyrgð á að sem flestir finni samhljóm við þá miðlun sem fer fram á safni í 

opinberri eigu. Safnreynslan skal vera á einhvernhátt eftirminnileg og viðbót við þá 

tilfinningu að tilheyra þjóð, samfélagi eða hóp.  

Í mörgum tilfellum og í ólíku samhengi, hafa ýmsir hópar bent á að söfn séu ófær um að 

miðla rödd þeirra eða að gera sögu þeirra og hugðarefnum skil á viðunandi hátt og bent hefur 

verið á að almenningur hafi glatað trausti sínu á hlutleysi safna (Weil, 2002:38). Frumbyggjar 

hafa krafist þess að ýmsum menningarverðmætum skuli skilað til þeirra aftur og í kjölfarið 

hafa ýmis mannfræðisöfn tekið ákveðin skref í þá átt að tileinka sér nýtt siðferði og ný viðhorf 

(Shelton, 2011:76-77). Þannig eru dæmi um gagnvirkari sýningar en áður og Images of Other 
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Cultures (1997) sett upp af National Museum of Ethnology í Osaka, Japan, afhjúpar til að 

mynda þá gagnvirku öðrun sem þjóðir hafa dregið upp af ákveðnum hópum. Sýningin fjallar 

um staðalímyndir ýmissa þjóða eins og þær birtast í ljósmyndasafni British Museum á 19. og 

20. öld. Árið 2004 var mannfræðisafni Gautaborgar í Svíþjóð, Ethnographical Museum breytt 

í National Museum of World Culture. Svíþjóð er lýst sem nýju fjölmenningarlegu samfélagi 

og hefur frekar lágt hlutfall minnihlutahópa (Samar, sænskir finnar, Tornedaler finnar, 

Rómafólk og gyðingar) en einnig eru stærri hópar innflytjenda sem hafa komið í bylgjum frá 

árinu 1950. Um 20% sænskra ríkisborgara eru talin af erlendu bergi brotin og fjölmenning er 

þar af leiðandi talin ein helsta samfélagslega og menningarlega áskorun sem Svíþjóð hefur 

staðið frammi fyrir (Lagerkvist, 2008:89). Tilgangurinn með stofnun National Museum of 

World Culture var einkum að skapa nýjan vettvang í heimi safna, eitthvað sem ekki hafði sést 

áður og átti að endurspegla bæði það sem er ólíkt og líkt með hugarfari fólks, lífstíl þess og 

aðstæðum. Safnið átti þannig bæði að endurspegla menningarlegar breytingar í Svíþjóð og 

heiminum og gestir áttu þannig að fá tækifæri til þess að íhuga ekki aðeins eigin sjálfsmynd 

heldur líka annarra3
. Árið 2004 var sýningarhluti Þjóðminjasafn Íslands enduropnaður eftir sex 

ára lokun og hafði fastasýning safnsins þá verið endurnýjuð. Síðan safnið opnaði fyrst fyrir 

rúmlega fimmtíu árum í núverandi húsnæði hafa hugmyndir um samfélagslegt, þjóðlegt og 

menningarlegt hlutverk safna tekið breytingum, ekki síst með tilliti til hugmynda um ímynd 

og sjálfsmynd þjóðar. Hið rómantíska þjóðernistímabil var undanfari fullveldis árið 1918 og 

hafði áhrif á þjóðlega ímynd og sjálfsmynd Íslands. Fjölgun ferðamanna og aukin 

menningartengd ferðaþjónusta hefur enn frekar styrkt ímyndir og goðsagnir rómantíska 

tímabilsins, sem snúa einkum að náttúru, hreinleika menningar og sérstöðu hennar (Katla 

Kjartansdóttir og Kristinn Schram, 2008:221). Áhugaverðar breytingar urðu síðan á íslenskri 

þjóðerniskennd um 1930 sem fólust einkum í íslenskri tungu og einsleitri hugmynd um 

þjóðarsál hins sanna Íslendings sem sameiginlegt form, þar sem allir deila sömu einkennum 

og vilja (Sigríður Matthíasdóttir, 2004:372). 

Við enduropnun sýningarinnar Þjóð verður til:menning og samfélag í 1200 ár árið 2004 

taldi Þjóminjasafnið sig standa frammi fyrir nýjum áskorunum þar sem íslenskt samfélag 

samtímans væri í auknum mæli fjölmenningarlegt (Katla Kjartansdóttir og Kristinn Schram, 

2008:224). Hinsvegar eru hinir nýju íbúar fjölmenningarsamfélagsins ekki vel sýnilegir á 

sýningunni: 

 

 

                                                      

3
 Official Government Report, SOU 1998:125, bls.28 (Lagerkvist, 2008:89). 
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At this point the exhibiton seems to have fully demarcated the question of origin and 

concludes by overlooking the fact that Icelanders have also become nation of immigrants. 

An increasing and significant part of Icelandic culture and society in the last decades, 

these new Icelanders are relatively absent from the exhibition´s representation of the 

twentieth century (Katla Kjartansdóttir og Kristinn Schram, 2008:226).     

Þjóðminjasafnið virðist hafa lent í nokkrum vandræðum með þessar nýju hugmyndir sínar um 

að takast á við fjölbreyttara samfélag.  

 

2.2 Menning og fjölmenning 

Til þess að gera grein fyrir hugtakinu fjölmenning og skilja merkingu þess og notkun er 

nauðsynlegt að skoða örlítið hugtakið menningu (e. culture). Einkum vegna þess hversu mjög 

það hefur almennt sterka sögulega tilvísun til menntunar/ræktunar (e. cultivation) og 

siðvæðingar (e. civilization) (Williams, 1983:88). Slík skilgreining náði þannig einnig yfir 

mannsandann á þann hátt að hægt var að hugsa sér að manneskjan gæti verið cultivated eða 

cultured sem felur í sér einhverskonar menningarlega og siðferðislega betrumbót (Barker, 

2007:35). Í stuttu máli má segja að hugtakinu hafi síðan verið beitt sérstaklega á sögu 

mannkyns sem línulega þróunarsögu með evrópska menningarsögu á enda skalans. Árið 1784 

gagnrýndi þýski heimspekingurinn Johann Gottfried Herder hina evrópsku undirokun: 

Men of all the quarters of the globe, who have perished over the ages, you have not lived 

solely to manure the earth with your ashes, so that at the end of time your posterity should 

be made happy by European culture. The very thought of superior European culture is 

blatant insult to the majesty of Nature (Herder, 1784 í Williams, 1983: 89). 

Herder hélt fram að gagnlegra væri að tala um menningu í fleirtölu eða menningar til þess að 

greina á milli mismunandi menningarhópa innan þjóða og á mismunandi tímabilum. Sú 

nálgun var andsvar við hinni ríkjandi siðmenningu/siðbætingu og lagði þannig frekar áherslu 

á þjóðmenningu og hefðir. Bent hefur verið á að slík skírskotun til þjóðríkis, innlimar eða 

útilokar þá sem tilheyra ekki þjóðmenningunni (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 

2009:207). 

Þar til á 20. öld var menning mjög samofið hugtakinu kynflokkur
4
 (e. race) og notað 

sem slíkt af fræðimönnum. Það var litið svo á að menningarstig fólks ákvarðaðist eftir 

kynflokkun og héldist þannig í hendur við líffræðilega eiginleika sem ætti að ákvarða eftir 

húðlit og sýndi sig einkum í kynþáttafordómum gagnvart fólki utan Norður-Evrópu. Hugtakið 

kynflokkur var síðan aðskilið fræðilegri greiningu á menningu og samfélagi og sýnt var fram 

                                                      
4
 Samkvæmt ordabok.is þýðir orðið race, kynþáttur eða kynflokkur. Mér fannst hæfa betur að nota orðið 

kynflokkur sem lýsandi fyrir flokkun á mönnum eftir húðlit, útliti og andlegum eiginleikum. Á meðan kynþáttur 

er gildishlaðið sem einhverskonar raunhæf flokkun vegna þess það heyrist enn þrátt fyrir að fræðilega sé 

hugtakinu hafnað sem einskonar vísindalegri flokkun á mannkyni.  
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á að ekkert samband sé á milli kynflokkunar, menningar og tungumáls. Þrátt fyrir það halda 

einstaklingar og stofnanir áfram að flokka fjölbreytileika með því að nota hugtakið með 

óbeinum hætti, en það hefur áhrif á samfélagslega og menningarlega merkingarsköpun 

nútímans. Núorðið hefur menning verið að þróast í þá átt að lýsa brotakenndari og 

yfirborðskenndari veruleika vegna þeirra ólíku hópa sem er að finna innan þjóðríkis. Almenn 

mannfræðileg nálgun á hugtakið menning vísar til samfélagsins í heild sem flókins og 

marglaga nets þekkingar og hefða, sem ein kynslóð flytur til annarrar (Barker, 2007:35).  

 
2.3 Elur hugtakið fjölmenning á fordómum? 

Hugtakið fjölmenning felur í sér að menningarlegar venjur og hefðir séu fjölbreytilegar og af 

ólíkum uppruna innan hvers þjóðríkis. Þegar talað er um fjölmenningu er verið að vísa í þær 

hefðir og menningu sem innflytjendur taka með sér sem íbúar í nýju landi. Hugtakið hefur 

verið notað sem andsvar við fyrri aðlögunarstefnu sem fólst einkum í því að innflytjendur 

ættu að hafna tungumáli, hefðum og menningu heimalandsins til þess að taka upp tungumál, 

siði og venjur nýja landsins
5
. Með fjölmenningu er horfið frá slíkum hugmyndum og þess í 

stað lögð áhersla á að viðurkenna og móttaka fjölbreytileika innan þjóðríkja (Unnur Dís 

Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2009: 207).  

En það fer ekki allt sem ætlað er. Fræðimenn hafa í auknum mæli sýnt fram á að 

notkun hugtaksins fjölmenning geti alið á fordómum frekar en að draga úr þeim (Wikan, 1999 

og Bauman, 1999). Hugtakið fjölmenning er þannig iðullega notað til þess að skýra hegðun 

einstaklinga sem eru ekki vestrænir og sú einstaklingshegðun verður þannig frávik frá hinni 

rökréttu hegðun. Einnig er tilhneiging til þess að hlutgera menningu á þann hátt, að hún sé 

hlutur sem fólk taki með sér þrátt fyrir að mun líklegra sé að innflytjendur móti sína 

menningu mjög persónubundið í takt við þau áhrif sem fólk verður fyrir í nýju landi 

(Wojtynska, 2011). Með því að álíta að menning sé hlutur gefur henni kyrrstæða og 

afmarkaða eiginleika, líkt og safnmunur á safni og slík hlutgerving leiðir auðveldlega af sér 

staðalímyndir af ákveðnum hópum. Nærtækt er að benda á stóra þjóðernishópa eins og 

múslima sem í almennri orðræðu eru oft álitnir einsleit heild sem iðkar sömu trú og tilheyrir 

þar af leiðandi sömu menningu þrátt fyrir að Islam sé iðkað af fólki í fjölmörgum löndum og 

margskonar samfélögum. Hópur fólks er því allur álitinn hugsa á sama hátt og fólkinu þannig 

gefin eðliseinkenni sem eru einkennandi fyrir áðurnefnda kynflokkun manna (Baumann, 

1999:101). Hugtakið menning hefur þannig að mörgu leyti tekið við af notkun hugtaksins 

kynþáttaflokkun í þeim tilgangi að skýra vanþróun eða veikari stöðu ýmissa hópa og þá 

                                                      
5
 Þegar talað er um „nýja landið“ er iðulega átt við vestræn ríki. 



19 

sérstaklega þeirra sem eru ekki evrópskir í útliti (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín 

Loftsdóttir, 2009:208).  

Innan hópanna sjálfra er gert ráð fyrir því ekki sé þörf á fjölmenningarlegri nálgun. 

Ekki er gert ráð fyrir að múslimar sjálfir upplifi fjölbreytileika innan síns hóps eða kunni að 

meta hann yfir höfuð. Fjölmenningarhugtakinu er því beitt sem einskonar „öðrun“ á þá hópa 

sem skera sig á einhvern hátt frá þjóðmenningunni. Sjálfsmynd þjóðarinnar styrkist á 

einsleitan hátt og verður þannig tæki til þess að undirbyggja þjóðerniskennd og í leiðinni grafa 

undan fjölbreytni innan þjóðríkis. Í þessu sambandi er mikilvægt að hafa í huga það 

valdaójafnvægi sem er á milli þess hóps sem telur sig tilheyra þjóðinni og menningunni og 

þess hóps sem telst tilheyra fjölbreytileika. Að frysta menningu í tíma og rúmi gefur til kynna 

að menning sé óumbreytanlegur fasti eins og áður hefur verið bent á, en ekki flæði í stöðugri 

mótun. Fræðimenn falla einnig í þessa gildru og gera ráð fyrir að ólíkir hópar innan 

þjóðríkisins geti ræktað sína menningu undir leiðsögn þjóðríkisins og að þeir hafi sama 

aðgang að því valdi sem þjóðríkið veitir. Í bók sinni The Multicultural Riddle, gagnrýnir 

Baumann (1999) nálgun fjölhyggju í umræðu um fjölmenningu, að suðupottur menningar geti 

dafnað undir handleiðslu þjóðríkis. Að fjölmenningarlegur fjölbreytileiki mismunandi hópa 

þrífist hlið við hlið, innan sjálfsmyndar þjóðar (Verma, 1990:51). Baumann bendir réttilega á 

að slík hugmynd er gagnrýniverð þar sem hún felur í sér að fólk af ólíkum uppruna viðurkenni 

og gangist undir þau grunngildi sem styðja við þjóðernislega hugmyndafræði nýja landsins, 

umfram eigin trúarleg og pólitísk gildi. Sem dæmi spyr Baumann hvort breskir múslimar eigi 

að sætta sig við bresk lög um guðlast, sem vernda kristna trú umfram önnur trúarbrögð 

(Baumann, 1999:100). Eins og rætt var um hér á undan getur það markmið fjölmenningar að 

stuðla að gagnkvæmri virðingu oft snúist upp í andhverfu sína og alið á fordómum og frekari 

útilokun innflytjenda. Þjóðríkið hefur þannig tilhneigingu til þess að aðlaga innflytjendur í 

nafni fjölhyggju og fjölbreytileika, sem einsleitan hóp. Menning fólks er smættuð eftir þeirri 

trú, eða þjóðerni sem það fæðist inn í (Baumann, 1999:104). Þeir fræðimenn sem aðhyllast 

ekki fjölhyggju benda á að hætta sé á að fjölmenning verði hluti af sjálfsmyndarpólitík sem 

gerir það að verkum að menning rennur saman við þjóðlega sjálfsmynd
6
, eins og 

mannfræðingurinn Terence Turner bendir á: 

 

                                                      
6
 Upprunalega ethnic identity. Ég átti í vandræðum með að þýða þetta þar sem ethnic merkir þjóðlegur eða 

þjóðfræðilegur. Þjóðleg sjálfsmynd hljómar eins og sjálfsmynd þjóða sem er þó nation identity og þar með allt 

annað. Þessi þýðing mín er að reyna að skilja á milli þjóðar sem ríki og síðan þjóðlegrar sjálfsmyndar  hóps 

innan þjóðríkis. Þjóðarbrot er mögulega of gildishlaðið og gefur til kynna einsleitan hóp sem deilir sama þjóðerni 

og menningu.  
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From an anthropological standpoint, this move at least in its more simplistic ideological 

forms, is fraught with dangers both theoretical and practical. It risks essentializing the 

idea of culture as the property of an ethnic group or race; it risks reifying cultures as 

seperate entities by overemphasizing their boundedness and mutual distinctness; it risks  

overemphasizing the internal homogeneity of cultures in terms that potentially legitimize 

repressive demands for communal conformity (Turner, 1993:411-412).         

Helsta áskorun fjölmenningar liggur því í að sameina þau sjónarmið að innflytjendur séu ekki 

einsleit heild og mikilvægt sé að finna þá almennu þætti sem bæði meirihluti og 

minnihlutahópar geta sammælst um. Það er liður í því að ólíkir hópar geti byggt upp 

sameiginlega lýðræðislega menningu á grundvelli þess að vera viðurkenndur sem hluti af 

samfélaginu (Turner, 1993:421). En á forsendum hverra á að meta slíka viðurkenningu? Þegar 

sjónarhornin og viðhorfin til fjölmenningar eru ólík eftir því hver á horfir, hverju sinni. En 

eins og Baumann bendir á, er viðurkenning og samsömun ekki fólgin í eintali, heldur í samtali 

við aðra, einskonar ferli í merkingarsköpun með og í gegnum aðra (Baumann, 1999:111).   

Fjölmenningarhugtakið er því ekki gallalaust vegna þess því hættir til að smætta 

menningu fólks eftir trú þess eða þjóðerni. Fjölmenningarhugtakinu er hins vegar ætlað að ná 

yfir margbreytileika samfélaga, uppruna fólks, menningu þeirra og bakgrunn. En það vekur 

upp spurningar hvort sérstakt hugtak þurfi til þess að nota yfir ákveðin hóp af fólki sem á það 

sameiginlegt að afmarka sig frá ríkjandi menningu í útliti, uppruna og tungumáli. Sem slíkt er 

hugtakið takmarkað og notað til þess að skýra vanþróun eða veikari stöðu ýmissa hópa og þá 

sérstaklega þeirra sem eru ekki evrópskir í útliti eða háttum. En einnig er hugtakið einskonar 

merkimiði á fólk sem talið er að þurfi að aðlagast ríkjandi menningu.  

Á Vesturlöndum fara söfn fremst í flokki að varðveita og miðla menningaarfi til 

komandi kynslóða. Þannig eiga þau stóran þátt í að auka tilfinningu einstaklinga fyrir því að 

tilheyra ákveðinni heild í fortíð, samtíð og framtíð. Fjölmenningarleg nálgun safna felst 

einkum í því að hverfa frá því að álíta almenning einsleita heild og viðurkenna framlag 

safngesta/almennings til þeirrar merkingarsköpunar sem fer fram inn á söfnum. Sú 

viðurkenning og samsömun sem Baumann bendir á, felst í því að tilheyra og geta gert tilkall 

til þeirra sameiningartákna sem eru talin einkenna þjóðina og verið er að hampa hverju sinni. 

Má því segja að fjölmenningarleg nálgun komi söfnum sannarlega við til þess að söfn geti 

staðið undir þeim sjónarmiðum ný-safnafræðinnar, að vera vettvangur þar sem ólíkir hópar 

bæði sjást og heyrast á þeirra forsendum.  
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2.4 Feminísk nálgun 

Með kröfu ný-safnafræðinnar í huga og þær spurningar sem fjölmenning veltir upp er ekki hjá 

því komist að nefna aðrar breytur eins og kyn og kynferði ef söfn eiga að geta skapað 

vettvang fyrir ólíka hópa samfélagsins. Feminístar benda á hvernig hlutverk safna er einkum 

að gefa til kynna ákveðin stöðugleika og vissu um að hápunktar menningarinnar verði 

varðveittir fyrir komandi kynslóðir (Hein, 2010:53). Þá hafa söfn sterka tilhneigingu til þess 

að bæla niður rof eða frávik sem þjóna ekki slíkum markmiðum. Samkvæmt feminískri 

nálgun byggir kjarni safnastarfs einkum á tvíhyggju. Að um sé að ræða ójafnvægi á milli 

viðfangsefnis (e. subject) og hlutar (e. object): 

And it maintains the non-equivalence between active and passive (agent/acted upon), 

knower and known. According to this paradigm, objects do not speak; subjects “interpret” 

them, thereby wielding authority over them. That privilidge was formerly exercised over 

mute entities by expert curators, and it was perpetuated by educators (Hein, 2010:55). 

Þrátt fyrir að safngestum sé boðið að skapa sína eigin merkingu og afmá þessi skil á milli 

viðfangsefnis og hlutar þá eru möguleikarnir óljósir. Tilhneigingin virðist vera að líta svo á 

efnislegir hlutir séu undirgefnir viðfangsefninu, á sama hátt og líkami er álitinn undirgefinn 

andanum. Feminísk nálgun lítur aftur á móti svo á að um sé að ræða samruna þessara tveggja 

þátta sem endurspeglist í sálfræðilegu og félagslegu ferli (Hein, 2010:56). Söfnun og sýningar 

eru raddir safnsins og söfnunarstefnur segja til um gildismat safna. Á meðan sýningar 

endurspegla sjónarhorn forvarða, sýningarstjóra og annarra sem starfa á söfnum og þeirra 

skoðun á því hvað almenningur vill, þarfnast og umber. Söfn hafa til að mynda sætt gagnrýni 

fyrir að vera kynjuð í ákvörðunum um hverju er safnað og hvernig kynjaðar staðalímyndir á 

sýningum eru færðar í horf sem telst eðlilegt (Levin, 2010:89-90). Kynferði og kynhneigð eru 

því breytur sem skipta máli ef söfn eiga að brjótast undan samfélagslegum staðalmyndum.  

 

3 Safnfræðsla og menntunarhlutverk safna 

Safnfræðsla er sérhæfð starfsemi innan safns og í byrjun 19. aldar var einkum um að ræða 

fræðsluhlutverk í gegnum svokölluð barnasöfn í Bandaríkjunum. Þeirri starfsemi var þó 

ábótavant líkt og opinberu menntakerfi þess tíma. Helst skorti söfnin sterkan sögulegan 

bakgrunn og heildstæða stefnu til þess að mennta og fræða svo stóran hluta almennings og 

fræðsluhlutverki var sinnt frekar gloppótt meðfram annarri starfsemi (Hein, 2011:342).  

Sérhæfð safnfræðsla þekkist því ekki fyrr en á fyrstu áratugum 20. aldar og í fyrstu heimildum 

um safnfræðslu í Bandaríkjunum má sjá tilraunir til þess að forðast hugtakið menntun og 

túlkun frekar notað, þegar talað er um fræðsluhlutverk safna (Hein, 2011:340). Með aukinni 
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samfélagslegri ábyrgð safna, hefur hugtakið menntun fest sig í sessi eins og sjá má í 

siðareglum ICOM
7
: 

Söfn eru stofnanir með fastan rekstur sem eru ekki reknar í hagnarskyni heldur í þágu 

samfélagsins. Þau eru opin almenningi og safna, viðhalda, rannsaka, miðla og sýna – til 

þess að fræða, mennta og veita ánægju og fjalla um áþreifanleg ummerki fólks og 

umhverfi þess.  

Ennfremur segir í siðareglunum að söfn skapi ekki aðeins tækifæri til að skilja og þekkja 

menningarafleifð heldur ber söfnum sérstaklega skylda til að rækta menntunarþáttinn í starfi 

sínu og laða til sín safngesti úr því samfélagi, héraði eða samfélagshópi sem hvert safn 

þjónar
8
.  Safnfræðsla er því sá þáttur safnastarfs sem hefur fengið aukið vægi sem sérhæft 

svið innan starfsemi safna (Hein, 2011:341-342). En hvernig ber að skilgreina hugtakið 

safnfræðsla? AlmaDís Kristinsdóttir bendir á að fræðsluþáttur safna virðist mæta afgangi í 

starfsemi safna hér á landi og að menntunarhlutverk safna sé mun víðtækara en móttaka 

skólahópa (AlmaDís Kristinsdóttir, 2010:155). Samkvæmt David Andersson er umræðan um 

menntunarhlutverk safna skammt á veg komin og heildarsýn og stefnumótun vantar 

(Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006:16). Bent er á að söfn þurfi að vera 

meðvituð um virkni borgaranna og að grundvallarhugmyndin snúist einkum um rétt fólks til 

menningar, rétt til þess að njóta, taka þátt, vera hluti af, skapa og menntast (Guðbrandur 

Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006:9). Hinsvegar hlýtur réttur fólks til menningar að 

vera grundvallarskilyrði fyrir því að hægt sé að taka þátt, skapa, tilheyra og njóta. Að viðhorf 

þeirra sem standi að menningarsköpun endurspegli viðurkenningu á þeirri reynslu, 

upplifunum og hindrunum sem einstaklingar og hópar standa frammi fyrir, án þess að falla í 

þá gildru að ákveða fyrirfram í hverju nákvæmlega þær felast. Annars er hætt við því að 

grundvallarhugmyndin verði aldrei farvegur sem leiði til þeirra breytinga sem óskað er eftir. 

Samkvæmt skýrslu Safnaráðs Fræðsla fyrir alla, menntunarhlutverk safna, staða og stefna 

(2007) er gerð tilraun til þess að skilgreina hugtakið safnfræðsla sem samheiti yfir þær 

aðferðir og leiðir sem söfn nýta til menntunar og fróðleiks. Skýrslan (2007) er sett upp í tvo 

dálka, markmið og leiðir, sem eiga að stuðla að ákveðinni útkomu, að því er virðist einkum 

um símenntun og menntun skólabarna. Í skýrslunni eru söfn talin einstakur vettvangur til 

fræðslu „því safnaumhverfið býður upp á fjölbreyttar leiðir og aðferðir til að koma 

upplýsingum á framfæri“, eins og þar segir. Þar er samtímis hægt að koma þekkingu á 

                                                      
7
 A museum is a non profit making permanent institution in the service of a society and of its developement, and 

open to the public, wich acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, 

education and enjoyment, material evidence of people and their environment www.icom.com þýðing höfundar. 
8
 Siðareglur ICOM, alþjóðaráðs safna www.icom.is 

http://www.icom.com/
http://www.icom.is/
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framfæri með því að höfða til sjónar, heyrnar, snertiskyns, lyktarskyns og jafnvel bragðskyns“ 

(Safnaráð, 2007:7). Máli sínu til stuðnings telja skýrsluhöfundar að árangursríkasta leiðin til 

þess að meðtaka nýja þekkingu sé með virkri þáttöku „nemandans/gestsins“. Þannig er talið 

áhrifaríkast að segja frá og reyna sjálfur þar sem nemandinn meðtekur 90% þeirrar þekkingar 

sem lögð var fyrir. En eiginlega virðist alveg gagnslaust að lesa, því eins og sjá má hér, ber 

það aðeins 10% árangur: 

Að lesa: 10% (e. symbolic mode) 

Að hlusta: 20% (e. abstract mode) 

Að horfa:30% (e. iconic mode) 

Að segja frá:70% (e. enactive mode) 

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

(Hooper-Greenhill, 1994:145) 

Hér er um að ræða námsaðferðir Hooper-Greenhill sem hún hefur lagt fram í tengslum við 

kjöraðstæður til náms á söfnum. Hún segir að vísar í sem kjöraðstæður skapist þegar 

grundvallarþörfum safngestsins sé sinnt, hann sé ekki svangur, kaldur, áhyggjufullur o.s.frv. 

þegar markmiðið er að aðferðir fræðslunnar feli í sér hámarksárangur (Hooper-Greenhill, 

1994:144). Höfuðáherslan er á skilvirkni fræðslunnar og að sú skilvirkni sé mælanleg líkt og 

þar sem safngesturinn meðtekur þekkinguna í 90% tilfella.Slík nálgun má segja að sé fremur 

einsleit eins og fjallað verður nánar um í kafla 4. Skýrsluhöfundar telja einnig að hugtakið 

safnfræðsla sé of þröngt skilgreint og nái einungis yfir þjónustu safna við hið formlega 

skólakerfi: 

Menntunarhlutverk safna er í reynd mun víðtækara og þörf á viðhorfsbreytingu bæði hjá 

safnmönnum sjálfum og einnig úti í samfélaginu þar með talið í skólakerfinu. Menntun 

og fræðsla er undirliggjandi í öllu safnastarfi. Söfnun, varðveisla forvarsla og rannsóknir 

á safnkosti fer meðal annars fram í því skyni að miðla megi þekkingu um liðna tíð, 

náttúruna og listir til samtímans og komandi kynslóða (Safnaráð, 2007:6).   

George E. Hein tekur undir þessi sjónarmið og bendir á nauðsyn þess að átta sig á víðtæku 

fræðsluhlutverki safna fyrir samfélagið (Hein, 2005:357). Slík nálgun er undir áhrifum 

hugsmíðahyggju og nálgunum John Dewey um framsækna (e. progressive) menntun. 

Hinsvegar gengur Hein lengra og bendir á að þeir sem aðhyllast framsækna menntun leggja 
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þannig ekki aðeins áherslu á virkan lærdóm og persónulega merkingarsköpun, heldur er 

menntun einnig séð sem félags-pólitísk virkni sem hefur það markmið að bæta samfélagið og 

gera það lýðræðislegra. Einnig telur hann mjög mikilvægt að meta menntunarhlutverk safna 

til þess að hægt sé að átta sig á hvort fræðsla þeirra sé eflandi fyrir borgarana til að taka 

upplýstar ákvarðanir í lýðræðislegu samfélagi (Hein, 2005:361). Í skýrslu safnaráðs er lögð 

áhersla á að þeir sem sinni fræðslu- og menntamálum á söfnum taki höndum saman og móti 

skýra stefnu til framtíðar um menntunarhlutverk safna (Safnaráð, 2007:3). En þrátt fyrir 

áhyggjur skýrsluhöfunda af þröngri skilgreiningu á hugtakinu safnfræðsla er lögð 

höfuðáhersla á að mennta þegnana án þess að finna þeim áhyggjum nýjan og ferskan farveg. 

Brýnt er að stjórnvöld og hagsmunaaðilar stuðli að því að þessi vettvangur verði nýttur til 

að ná auknum árangri í menntun barna og ungmenna í samstarfi við skólakerfið. Ekki 

síður eru söfn kjörin vettvangur símenntunar. Menntun er máttur og eins og oft hefur 

verið bent á þá er aukin menntun það hreyfiafl sem stuðlar hvað helst að nýsköpun og 

framþróun í samfélaginu. Þekking á fortíðinni og uppruna er mikilvæg þegar kemur að 

tilfinningu þegnanna fyrir samheldni og einingu samfélagsins (Safnaráð, 2007:7). 

Samfélagsleg ábyrgð safna er einkum skilgreind í gegnum fræðslu og menntunarhlutverk 

þeirra (Hein, 2011:349). Hlutverk þeirra er því að leggja sitt af mörkum til samfélagslegra 

breytinga eins og nýsköpunar og framþróunar í gegnum fræðslu og menntun og jafnvel að 

vera vettvangur sem hvetur til aukins lýðræðis. Samkvæmt kenningum John Dewey um 

markmið framsækinnar menntunar er það illmögulegt ef ekki er leitast við að þróa þær 

aðferðir sem fyrir eru. Lykillinn er að halda áfram að þróa betri hætti og ef stutt er við ríkjandi 

kennsluhætti á þann hátt að engu sé við að bæta, leiðir það til stöðnunar en ekki framþróunar 

(Hein, 2011:349).  

 

3.1 Kenningar um menntun og fræðslu inn á söfnum 

Allar kenningar um menntun byggja annars vegar á kennslufræðum og hinsvegar á 

þekkingarfræðum. Þær kenningar byggja svo á tveim þáttum, óvirkum lærdómi og virkum. 

Kenningar um óvirkan lærdóm gefa sér að hugur viðtakandans sé óvirkur, að því leyti að hann 

tileinkar sér nýja vitneskju, flokkar hana og að lokum lærir. Ef um er að ræða virkan lærdóm 

er gert ráð fyrir að hugurinn læri með því að taka virkan þátt í umhverfinu, með því að hugsa 

um það og bregðast við ákveðnu áreiti (Hein, 2011:345). Öll menntunar og fræðslukerfi taka 

mið af þessum þáttum en þó mismikið. Sú hugmynd virðist vera æ meira ríkjandi í fræðunum 

að fræðsla og menntun þarfnist þáttöku viðtakandans og að það ferli sé ávallt mótað af fyrri 

reynslu hans, menningu og því fræðslu og menntunarumhverfi sem viðtakandinn kemur úr 

(Falk, Dierking, Adams, 2011:327 og Hein, 2011:345). 
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Falk, Diering og Adams hafa beint sjónum sínum að ákveðinni grundvallarbreytingu í 

vestrænum ríkjum á menntun og þekkingaröflun. Drifkraftur efnahagslífsins er sagður hafa 

breyst frá því að leggja höfuðáherslu á vöruiðnað til þekkingariðnaðar. Með því er átt við að 

hagkerfi heimsins byggi stöðugt á nýjum hugmyndum sem þarfnast aukinnar þekkingar (Falk, 

Dierking og Adams, 2011:323-324). Lærdómur og menntun breytist þannig frá því að vera 

bundin ákveðnu æviskeiði, yfirleitt skólagönguna í æsku og til þess að vera í sífelldri 

endurnýjun þannig að þekkingaröflun mannsins á sér stað allt lífið. Samkvæmt Falk, Diering 

og Adams er slík þróun óumflýjanleg og í nánustu framtíð munu öll nútímasamfélög og 

einstaklingar innan þeirra, stöðugt þurfa að tileinka sér nýjar leiðir til þekkingaröflunar með 

aðferð sem þeir kalla free-choice learning. Felur það einfaldlega í sér að í stað þess að læra af 

því þú þarft þess, þá lærirðu það sem þú vilt. Þetta er auðvitað töluverð einföldun en hægt er 

að segja að horfið sé frá að álíta viðtakendur þekkingar líkt og autt blað, áður en einhverri 

þekkingu er miðlað og hún meðtekin (Falk, Dierking og Adams, 2011:325).  

Hugsmíðahyggja liggur til grundvallar kenningum Dewey um framþróun kennslu og 

Free-choice learning, á þann hátt að safngestur fræðist ekki aðeins um muni í gegnum 

framsetningu (sýningu) safnsins, heldur hefur menning gestsins, fyrri persónuleg reynsla hans 

og aðstæður í safnheimsókninni áhrif á merkingarsköpun og er því mikilvægur þáttur í 

fræðslu og menntunarhlutverki safna. Sérstaða safna felst einkum í að þar fer fram valkvæð 

fræðsla, ólíkt fræðslu innan hefðbundinna menntastofnana. Söfn geta nýtt sér hugsmíðahyggju 

í fræðslu til þess að auðvelda safngestum að meðtaka inntak sýninga á eigin forsendum. Slík 

nálgun krefst þó þess að rödd forvarðarins sé í raun kæfð og hægt er að útfæra slíka nálgun á 

ýmsan máta: 

Museums have adressed this issue in a variety of ways, including by providing several 

different interpretations of an object or exhibit or by encouraging visitors to add their 

comment. Some exhibitions have incorporated visitors comments into the exhibition 

space and a few art museums have even encouraged visitors to add their own labels to 

displayed works. Other strategies have included posing provocative questions to visitors, 

rather then answers; or seeking to upset linear or chronological representation (Hein, 

2011:347). 

Önnur nálgun hugsmíðahyggju er að skilgreina fræðslu sem innihaldsríka reynslu, fremur en 

niðurstöðu, með það í huga að hugtakið er of þröngt til þess að skilgreina safnreynslu (Hein, 

2011:248). Má því segja að hugtakið ætti frekar að fela í sér að upplifun sem slík sé fræðandi. 

Rannsóknir á safngestinum hafa einkum beinst að því að mæla árangur þeirrar fræðslu sem er 

miðlað á sýningum, þar sem sýningarstjóri/forvörður setur fram einskonar lexíur sem 

safngesturinn á að taka inn, annaðhvort allar eða hluta af þeim (Doering, 1999). Slíkar 
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rannsóknir hafa þó sætt gagnrýni vegna þess hversu auðvelt er að stýra útkomunni eftir því 

hvað kemur safninu best (Falk, Dierking og Adams, 2011:330). Áherslur safna á gildi slíkra 

rannsókna eru ennfremur sagðar gefa til kynna föðurlegt samband á milli stofnunar og 

almennings. Að hlutverk safna sé að aðlaga safngestinn að þeim forsendum sem safnið hefur 

gefið sér varðandi hvað telst gagnlegt eða verðmætt. Þetta viðhorf er ekki nýtt í sögu safna, 

eins og við sáum í byrjun ritgerðarinnar, og er sá grunnur sem nútímamenntun byggir á 

(Pekarik, 2010:109). Slík nálgun hefur sætt töluverðri gagnrýni á sviði safngestarannsókna á 

undanförnum árum eins og gert verður grein fyrir í næsta kafla. 

 

4 Kenningar og rannsóknaraðferðir um mikilvægi safngestsins  

Rannsóknir og kenningar um safngestinn hafa á undanförnum áratugum fengið aukið vægi og 

eru ört stækkandi svið sem takast á við samfélagslega iðkun menningar en einnig pólitík 

fjölmenningar og misréttis. Þær vekja upp spurningar um hlutverk og tilgang safna sem erfitt 

er að svara nema söfn taki í auknum mæli mið af viðhorfum og skoðunum gesta sinna 

(Hooper-Greenhill, 2011:362). Það getur verið talsverður munur á þeim markmiðum sem safn 

setur sér í að fræða gesti sína, og hvað safngestir taka í raun með sér. Rannsóknaraðferðir hafa 

horfið frá því að ef áreitið (t.d spurningalisti) er hið sama að þá er útkoman alltaf eins. Í 

staðinn verður að gera ráð fyrir að umhverfið hafi í raun áhrif á slíka rannsókn. Annar 

mikilvægur þáttur er að gera ráð fyrir að ekki sé endilega samhengi á milli áreiðanleika og 

réttmæti þegar verið er meta hvernig gestir meðtaka þekkingu. Auðvelt er að mæla hversu 

langan tíma gestir eyða í að skoða hvern hlut, en þó er ekki áreiðanlegt að samhengi sé á milli 

þess tíma sem horft er á eitthvað og þess hversu mikið gesturinn hefur lært eða meðtekið um 

hlutinn (Falk, Dierking, Adams, 2011:329-332). Aðferðafræði rannsókna sem meta reynslu 

fólks, svokölluð fagurfræðileg reynsla er svið sem er vel skilgreind hefð í tilraunasálfræði 

(Tschacher, 2012). Þær rannsóknir eru þó einkum bundnar við umhverfi rannsóknastofunnar 

og lítið verið beitt í umhverfi safna. Bent hefur verið á að fagurfræðileg reynsla af sýningum 

er raunhæfust í sínu upprunalega umhverfi, á sýningum safna þar sem ára gripa og samhengi 

þeirra er til staðar (Tröndle, Greenwood, Kirchberg og Tscacher, 2012).  

Hér er ætlunin að fara yfir hvaða rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem hafa haft 

veruleg áhrif á safngestarannsóknir. Stuðst er við umfjöllun Volker Kirchberg og Martin 

Tröndle (2012) og rædd gagnrýni Jay Rounds (2012), Andrew Pekarik (2010) og Zahava 

Doering (1999) á hvernig söfn nálgast gesti. Ekki er um tæmandi úttekt að ræða heldur aðeins 

gerð grein fyrir helstu forsendum og ljósi varpað á hvernig þetta svið hefur þróast. John H. 

Falk og Lynn D. Dierking (1992) lýstu og greindu reynslu safngesta í fjórum þáttum með 
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módeli sínu um samhengi náms (e. contextual model of learning). Módelið gerir greinarmun á 

hversvegna fólk heimsækir söfn (ástæða, hvatning, væntingar), hvernig það heimsækir söfn 

(eitt eða í mismunandi félagslegu samhengi) og hver útkoman gæti verið (minningar, 

þekking):  

Persónulegt samhengi (e. personal context) sú reynsla og þær væntingar sem 

einstaklingur tekur með sér á sýningu (félags-hagfræðilegar nálganir). 

Menningarlegt og félagslegt samhengi (e. socio-cultural context) menningarleg 

áhrif og félagslegar aðstæður sem hafa áhrif á upplifun safngesta þegar þeir eru á 

safninu. Til dæmis sú tilhneiging að heimsækja safn einn, með fjölskyldu eða 

vinum. 

Efnislegt samhengi (e. physical context) sambland af hönnun safnsins og 

sýningarinnar og/eða uppstilling einstakra muna eða sýninga. 

Samhengi tíma (e. time-context) áhrif þess tíma sem heimsóknin tekur á upplifun 

safngesta og áhrif heimsóknar í tímaröð (væntingar,- reynsla,-minni). 

Með þessu er lögð áhersla á að safnheimsókn geti ekki verið tekin úr samhengi við væntingar 

til safnheimsóknar og að á meðan á henni stendur sé ekki hægt að skilja þá reynslu frá 

minningum um fyrri heimsókn (Falk og Dierking, 1992). Pekarik, Doering og Karns (1999) 

bættu við þessar rannsóknir og settu væntingar í samband við hversu vel gestir nutu 

heimsóknar á safn. Væntingar gesta stýrðu þeim ýmist að eða frá þeim upplýsingum, munum 

eða hugmyndum sem safnið var að miðla og höfðu þannig áhrif á mat gesta, á því hversu 

ánægjulega þeir töldu heimsóknina vera9. Yfir tíu ára tímabil af rannsóknum sem byggðu á 

safngestarannsóknum fyrir Smithsonian stofnunina í Washington, var leitt í ljós að gestir 

koma á safn með eigin hugmyndir um hvað ætlunin sé að gera á safninu og heimsækja oft þau 

söfn og sýningar sem eiga samhljóm við þeirra eigin viðhorf. Slík nálgun er kölluð 

inngangssaga (e. entrance narrative) og niðurstaða rannsóknanna var að ekki væri hægt að 

greina reynslu safngesta nema að skoða félagslegan og efnahagslegan bakgrunn þeirra, 

væntingar og hversu ánægjuleg þeim fannst heimsóknin á meðan á henni stóð (Pekarik, 

Doering og Karns, 1999:152). Slík niðurstaða, að gagnkvæmni sé á milli væntinga, reynslu og 

                                                      
9
 Ég þýði hér enska orðið satisfaction sem ánægja þótt það orð gefi til kynna yfirborðskennda ánægju. Fullnægja 

gefur til kynna dýpri merkingu en þar sem ánægjan hefur mælanlegt gildi í þessum rannsóknum fannst mér sú 

þýðing hæfa betur. 
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ánægju, er ekki ólík hugmyndum Falk og Dierking (1992) um orsakasamhengi á milli 

væntinga, reynslu og minninga safngesta. Í rannsókn Pekarik, Doering og Karns voru einnig 

lagðar fram fjórtán formgerðarflokkanir sem byggðu á samtölum við safngesti 

Smithsoniansafna yfir langt tímabil (Pekarik, Doering og Karns, 1999:155). Úr þessum 

flokkum voru síðan unnar fjórar reynsluvíddir: 

 

Tafla 1. Flokkun á reynslu safngesta, byggt á safngestakönnunum SI   

 

Reynsla af hlutum 

 

Sjá raunverulegan hlut 

Sjá sjaldgæfa/óalgenga/dýrmæta muni 

Komast við vegna fegurðar 

Hugsun um hvernig það væri að eignast slíkan hlut 

Viðbót við faglegan þroska 

 

Vitsmunaleg reynsla 

 

 

Öðlast upplýsingar eða þekkingu 

Auka skilning 

 

Innhverf reynsla 

 

Ímynda sér aðra tíma og staði 

Velta fyrir sér merkingu þess sem á er horft 

Minnast ferðalaga/reynslu í æsku/annarra minninga 

Finna til andlegrar tengingar 

Finnast tilheyra 

 

Félagsleg reynsla 

 

Eyða tíma með vinum/fjölskyldu/öðru fólki 

Fylgjast með börnum sínum læra nýja hluti 

(Pekarik, Doering og Karns, 1999:155-156). Þýðing höfundar. 
 

Flestar safngestakannanirnar gáfu til kynna að reynsla af hlutum vekur mesta ánægju og að 

vitsmunaleg reynsla komi þar strax á eftir og skiptir þá ekki máli hverskonar safntegund er um 

að ræða, þótt reynsla af hlutum skori aðeins hærra á listasöfnum og vitsmunaleg reynsla á 

vísinda og náttúrusöfnum (Pekarik, Doering og Karns, 1999:162). Einnig kom fram að yngri 

gestir á aldrinum 25-44 ára höfðu tilhneigingu til að kjósa félagslega reynslu, á meðan gestir 

eldri en 25 ára, töldu innhverfa reynslu ánægjulegasta. Einnig var munur á milli karla og 

kvenna, þar sem karlar völdu frekar vitsmunalega reynslu en konur innhverfa reynslu. 

Mikilvægasta niðurstaðan í þessari greiningu er hinsvegar áherslan á væntingar gesta fyrir 

heimsókn sína á safn sem kjarna þess að skapa sem ánægjulegasta reynslu (Pekarik, Doering 

og Karns, 1999:169). Hugmyndin um ánægju sem afurð þeirrar tengingar sem fundin var á 

milli væntingar og reynslu var síðan skilgreind frekar af tveim spænskum fræðimönnum 

Carmen de Rojas og Carmen Camarero, sem höfðu áður unnið við neytendarannsóknir. Þær 

lögðu áherslu á að ánægjustuðull gesta væri sambland af vitsmunalegum og tilfinningalegum 
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hvata. Að efnislegir eiginleikar og tilfinningalegir töfrar sýningar, ásamt því skapi sem 

gesturinn er í, framkalli ánægjulega heimsókn. Í stað ánægju töluðu de Rojas og Camarero 

hinsvegar um jákvæða eða neikvæða staðfestingu þar sem skap eða líðan gestsins hefur áhrif á 

staðfestinguna. Rannsókn þeirra styður við niðurstöður Pekarik, Doering og Karns en bætir 

tilfinningum við sem áhrifavaldi (Rojas og Camarero, 2006:53-55).  

Packer (2008) og Packer og Bond (2010) lögðu áherslu á að greina niðurstöður 

ánægjulegrar safnheimsóknar sem sálfræðilega vellíðan. Packer gerir greinarmun á fjórum 

gerðum sálfræðilegrar vellíðunar sem safn hefur upp á að bjóða: sálfræðileg vellíðan (e. 

psychological well-being) huglæg vellíðan (e. subjective well-being) og styrking (e. 

restoration). Packer byggir á fyrrnefndri flokkun Pekarik, Doering og Karns (1999) á 

ánægjulegri reynslu en bætir við þætti sem hún kallar styrkingu (e. restorative) sem felur í sér 

hrifningu (e. fascination), að vera fjarri hversdagsleikanum, umfang (geta umhverfisins til 

þess að taka yfir huga manns) og samhæfni. Hugmyndin er sú að þegar gestir yfirgefa safn 

finnist þeim þeir vera afslappaðir og endurnærðir, finni til friðar og hafi þannig bætt getu sína 

til þess að íhuga reynslu sína. Einnig bætti hún við styrkingu sem hluta af jákvæðu mati á 

þjónustuþætti safna: rými, skipulagi, byggingu og andrúmslofti safna (Packer, 2008:37-38). Í 

kjölfarið var „styrking“ víkkað út sem mikilvæg virkni af safnastarfseminni með áherslu á 

þjónustuþáttinn, og hvernig hann getur haft áhrif á þá tilfinningu að vera fjarri 

raunveruleikanum í endurnærandi umhverfi (Packer og Bond, 2010:432).  

Sálfræðileg áhrif fagurfræðilegrar reynslu hefur einnig verið rannsökuð af Mihaly 

Csikszentmihalyi. Bætti hann reynsluflæði (e. flow experience) við fagurfræðileg kynni (e. 

aesthetic encounters) á söfnum. Reynsluflæði er þegar meðvitund fólks fer á annað stig við að 

sökkva sér í iðju sem hefur litla sem enga umbun. Csikszentmihalyi og Robinson gerðu 

rannsókn meðal fimmtíu og sjö safnmanna, sem voru leiðandi á sínu sviði, um það hvernig 

þeir sæu upplifun safngesta á listasöfnum. Tekin voru opin viðtöl sem voru síðan greind eftir 

efni (Csikszentmihalyi og Robinson, 1990:19-25). Efninu var svo skipt niður í fjórar víddir: 

skynræna vídd, tilfinningalega vídd, vitræna vídd og samskiptavídd:  
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Tafla 2. Samantekt á fagurfræðilegri reynslu í fjórum víddum.      

 

Skynræn vídd 

(e. perceptual  

demension) 

 

Reynsla af munum: 

Fegurð, form,litir, gæði texta, vitnisburður um starf  

listamannsins 

 

 

Tilfinningavídd 

(e. emotional  

dimension) 

 

Tilfinningaleg og áhrifarík reynsla: 

Gleði, ánægja, innblástur, ást, hatur, reiði, pirringur, undrun, 

persónuleg tenging 

 

Vitrænvídd 

(e. intellectual  

dimension) 

 

Vitsmunaleg reynsla: skilningur eða umhugsun um listmun, 

sjáfstraust til þess að varpa þekkingu á list (til opnunar eða 

lokunar) 

 

Samskiptavídd 

(e. communication   

dimension)      

 

Gagnvirk reynsla, samtal við listmun: 

Um listamanninn, sögu, menningu, rými, fantasíur, fortíðina, 

stórfengleika, andlega æðri upplifun. „gleymska sjálfsins“ 

 (Csikszentmihalyi og Robinson, 1990, Í Kirchberg og Tröndle, 2012:446). Þýðing höfundar. 

 

Lantham (2007) kynnir hugmynd Csikszentmihalyi um flæði sem yfirskilvitlega reynslu og  

talar um hugvíkkandi reynslu eða „numinous“ sem viðbót við safnreynslu (e. numinous 

museum experiences). Numen á uppruna sinn að rekja til trúarfræða og lýsir tilfinningalegri 

reynslu sem getur vaknað í návist „andlegra afla eða áhrifa sem kennd eru við hlut, fyrirbæri 

eða stað“10. Lantham byggir á umfjöllun Catherine Cameron og John Gatewood (2003, 2000; 

Gatewood og Cameron 2004) sem fjölluðu um slíka reynslu þegar þeir voru að kanna ástæður 

fyrir heimsóknum ferðamanna á menningarminjasöfn og svæði, og settu fram þá tilgátu að 

fólk sé oft að leita eftir dýpri og merkingarfullri tengingu við staði og tímabil. Þau kölluðu 

þetta fólk hugvíkkunarleitendur „numen seekers“. Maines og Glynn (1993) lýstu hlutum með 

þessa eiginleika á eftirfarandi hátt:   

Numinous objects are examples of material culture that have acquired sufficient 

perceived significance by association to merit preservation in the public trust. They are 

the objects we collect and preserve, not for what they may reveal to us as material 

documents, or for any visible aesthetic quality, but for their association, real or imagined, 

with some person, place, or event endowed with special sociocultural magic. The 

‘‘numinosity’’ of an artifact or place, the intangible and invisible quality of its 

significance, consists in its presumed association with something, either in the past or in 

the imagination or both, that carries emotional weight with the viewer (Maines og Glynn, 

1993:10). 

 

                                                      

10
 „a spiritual force or influence identified with a natural object, phenomenon or place“ (Lantham, 2007:248). 
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Ennfremur býr numen eða yfirskilvitleg reynsla, aðeins í hlut á meðan einhver man eftir því . 

Numen getur því glatast ef engin man eftir slíkri tengingu eða í tilfellum þar sem skráning um 

hlut glatast. Með öðrum orðum krefst slík skynjun skilnings á merkingu hans. Þær rannsóknir 

sem hér hafa verið raktar eru yfirlit yfir svið safngestarannsókna og styðja hver við aðra frekar 

en að um sé að ræða verulegar mótsagnir á milli þeirra. Fræðimennirnir Kirchberg og Tröndle 

flokkuðu þessar rannsóknir á eftirfarandi hátt: 

 

Tafla 3. Samantekt á rannsóknum um safngestareynslu á sýningum safna. 

  

Fyrir heimsókn 

 

 

Heimsókn 

 

Eftir heimsókn 

 

Falk og Dierking  

 

Félagslegur  

bakgrunnur,  

væntingar 

 

 

Reynsla 

 

Fræðsla 

 

Doering, Pekarik  

og Karns  

 

Inngangsaga, 

Væntingar 

 

Ánægjuleg  

reynsla 

 

 

Ánægja 

 

De Rojas og 

Camarero 

 

Væntingar, 

Hugarástand 

 

Reynsla, jákvæð  

eða neikvæð  

staðfesting  

 

Ánægja 

 

Packer og Bond 

 

Þjónustuþáttur 

(efnislegt  

umhverfi  

safna) 

 

 

Ánægjuleg  

reynsla 

 

Sálfræðileg  

vellíðan  

 

Csikszentmihalay 

og Robinson 

 

Stig hugarástands 

 

Fagurfræðilegt  

reynsla (flæði) 

 

Yfirskilvitleg  

umbun 

(Kirchberg og Tröndle, 2012:447). Þýðing höfundar. 

 

Með flokkuninni vilja Kirchberg og Tröndle sýna fram á að þær byggja á almennri hugmynd 

um að línulegt orsakasamhengi liggi til grundvallar. Með öðrum orðum að alltaf sé um að 

ræða félagslegar, persónulegar eða efnislegar forsendur fyrir heimsókn, sem hafi áhrif á 

heimsóknina sjálfa sem hefur svo áhrif á reynslu safngesta (ánægja, staðfesting eða 

fagurfræðileg). Í kjölfarið er svo gagnsemi safnreynslunnar alltaf mælanleg, þ.e. ánægja fyrir 

heimsókn og afleiðingar vitrænnar umbunar eða tilfinningalegrar eftir heimsókn. Helsta galla á 

slíkri nálgun telja þeir Kirchberg og Tröndle að felist í spurningalistum þessara kannana. En 
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það þýðir að tafarlaus viðbrögð við sýningum hafa ekki verið greind. Að þessar rannsóknir 

fjalli um og endurspegli vitræna og málvísindalega nálgun á fyrri reynslu en fáist ekki við að 

fanga reynsluna sjálfa. Kirchberg og Tröndle segj að það sé nauðsynlegt að beita þverfaglegri 

nálgun og fjölbreyttri aðferðafræði sem nálgast reynslu safngesta á meðan hún á sér stað. Að 

þeirra mati krefst það þátttöku ólíkra aðila svo sem sálfræðinga, félagsfræðinga, 

forvarða/sýningarstjóra, listamanna, tæknimanna sem vinna með sjón og heyrn og hönnuða. 

Þessir aðilar ættu að þróa og hanna slíkt rannsóknarsnið í sameiningu, framkvæma, afla gagna 

og síðan greina þau og birta niðurstöður sínar (Kirchberg og Tröndle, 2012:448).   

Ítrekað hafa fræðimenn bent á að safn geti ekki aðeins verið til sjálfs síns vegna, 

heldur verða markmið safnins að vera til hagsbóta fyrir einhvern eða eitthvað sem er utan við 

safnið sjálft. Weil líkti safni þannig við músagildru þar sem engin þörf er á gildru nema það 

séu mýs til staðar (Weil, 2003:27). Jay Rounds telur að slík nálgun byggi á RTC
11

 

hagfræðimódelinu eða Rational Choice Theory, sem hægt er að heimfæra á þær rannsóknir 

sem hafa verið ræddar hér á undan. Rounds telur að um sé að ræða röklíkan þar sem röð 

samhangandi atvika miðar að fyrirframgefinni jákvæðri útkomu (Rounds, 2012:417). 

„Takmarkið“ samkvæmt líkingu Weil ― að líkja gagnsemi safns við músagildru án músar ― 

er skilgreint af Rounds samkvæmt RTC, sem utan við safnið sjálft. Áhersla er lögð á 

skilvirkni, að leggja inn ákveðna forskrift og sjá til þess að safngesturinn tileinki sér þær. 

Gallinn við þessa nálgun er hins vegar á að búið er að gefa sér fyrirfram hvað það er sem 

safngesturinn á að tileinka sér. Árangurinn er svo mældur í fyrirfram gefinni atburðarás og 

takmarkið er meðhöndlað sem utanaðkomandi gildi og lítur þá svona út: 

 

Tafla 4. 

 

 

Gildi                    → 

(e. relevance)  

 

 

Skilvirkni                 → 

(e. efficiency)  

 

 

Árangur  

(e.effectiveness) 

 

 

(Rounds, 2012:417). Þýðing höfundar. 

 

 

 

                                                      
11

 RTC eða Rational Choice Theory er hagfræðileg skilgreining á rökvísi. RTC skilgreinir á þrengsta máta 

hvernig hægt er að ná hámarksárangri með fyrirframgefnum markmiðum (Rounds, 2012:417; Sen, 2002).  
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Hugmyndafræði og kenningar í anda rökmódelsins má til að mynda sjá í formi 

niðurstöðumats (e. outcome-based evaluation) og heildrænum áætlunum (e. holistic 

intentionality) (Rounds, 2012:414). Jay Rounds telur slík rökmódel vera kerfi sem setji sér 

afar þröngar skorður: 

These commonly held ideas make it clear that museums worthy of public support will 

plan their activity rationally; adopt important goals; specify in advance what outcomes 

will constitute achievement of those goals; and document actual achievement of the 

intended outcomes (Rounds, 2012:413) 

 

Rounds er einkum upptekinn af því hvernig umræða um samfélagslega ábyrgð og 

árangursmat byggi á fyrirframgefnum hugmyndum safnsins um hver safngesturinn er eða í 

hvaða tilgangi hann sækir safn á ákveðnum tíma (Rounds, 2012: 418). Niðurstöðumat er stór 

hluti af þeim rannsóknum sem Rounds hefur gagnrýnt og því gagnlegt að gera stuttlega grein 

fyrir þeim.  

 
4.1 Niðurstöðumat (e. Outcome-based evaluation)  

Andrew J. Pekarik hefur bent á að eftir því sem svið safngestarannsókna hefur vaxið 

undanfarna áratugi virðast sum söfn í auknum mæli telja að sýning sé vel heppnuð ef 

safngestir upplifa það sem þeim er ætlað að upplifa, það er að segja þegar niðurstaða er í 

samræmi við ætlun (Pekarik, 2010:105). Niðurstöðumat á sér sögu frá því í byrjum 20. aldar12 

en upp úr 1970 varð mikil aukning vegna þarfar til þess að meta skilvirkni víðtækra 

ríkiskannana og leiddi það til GPRA, Government Performance and Result Act (1993) sem 

lagði áherslu á frammistöðumat (e. performance measurement) og áætlanamarkmið (e. 

strategic objectives) sem leiðarvísi í ákvarðanatöku verkefna. Innan safnageirans og sem 

svörun við GPRA, hefur Institute of Museum and Library Science í Bandaríkjunum verið 

leiðandi og skilgreinir niðurstöðumat á eftirfarandi hátt fyrir styrkþegum sínum: 

                                                      
12

 Upphaf niðurstöðumats er rakið til Ralph W. Tyler sem var bandarískur sérfræðingur í kennslumati og helsti 

matsaðili The Eight Year Study á árunum 1932-1940. Um var að ræða landsmat á námsefni gagnfræðaskóla í 30 

skólum. Efni var flokkað eftir viðfangsefni (með tillögum frá nemendum) frekar en námsgrein. Aðferð Tyler 

fólst í að meta útkomu eftir markmiðum. Síðar á 20. öldinni leiddi þessi nálgun til stigveldisflokkunar Benjamin 

Bloom (1956) á fræðslu: þekking (e. knowledge), skilningur (e. comprehension), beiting (e. application), 

greining (e. analysis), samruni (synthesis) og mat (e. evaluation); og á tilfinningasviðinu: viðtaka (e. receiving), 

svörun (e. responding), valuing (e. gildi), skipulag (e. organizing) og einkenna (e. characterizing) (Pekarik, 

2010:105).  
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IMLS defines outcomes as benefits to people: specifically achivements or changes inskill, 

knowledge, attitude, behavior, condition, or life status for program participants("visitors 

will know what architecture contributes to their environments, " "participantsliteracy will 

improve")
13

. 

 

Svipaða flokkun á niðurstöðumati fyrir söfn er að finna í Bretlandi, þekkt sem GLO, General 

Learning Outcomes sem Eilean Hooper-Greenhill lagði fram árið 2007 í bók sinni Museum 

and Education: Purpose, Pedagogy, Performances. Fimm flokkanir GLO eru: þekking og 

skilningur; Færni; Viðhorf og gildi; Ánægja, innblástur og sköpunargáfa; Gjörð, hegðun og 

framgangur14. 

 

 

Skýringarmynd af fimm flokkunum GLO
15

 

 

Einnig hefur NSF, National Science Foundation í Bandaríkjunum þróað gagnabanka sem á að 

auðvelda skrásetningu niðurstöðumats fyrir verkefni tengd sýningum, en samkvæmt þeim 

hugmyndum er flutningsmönnum tillagna skylt að skilgreina áætlaða niðurstöðu á grundvelli 

sex flokka16. Allar aðferðir til þess að meta og greina niðurstöður hafa sína kosti og galla og 

mikilvægt er að átta sig á hvenær ein aðferð hentar betur en önnur. En þá er líka mikilvægt að 

vita í hverju styrkir og gallar hverrar aðferðar eru fólgnir til þess að geta tekið slíka ákvörðun. 

Helsti styrkur niðurstöðumats má segja að liggi í einfaldleika þess, það er að segja í þéttu 

orsakasamhengi á milli ætlunar og útkomu. Þannig er auðvelt að greina þá þætti sem óskað er 

                                                      
13

 Sjá http://www.imls.gov/applicants/basics.aspx Sótt 22. október 2013. 
14

 Upprunaleg þýðing á fimm flokkunum GLO: knowledge and understanding; Skills; Attitudes and values, 

Enjoyment, inspiration and creativity; Action, behavior and progression. 

Sjá http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/toolstemplates/genericlearning/index.html  Sótt 22.október 2013. 
15

 Mynd fengin af heimasíðu MLA, Museum, Libraries and Archive Council. 
16

 Flokkun NSF, National Science Foundation undir Informal Science Education talar um svokölluð „impact 

categories“ í flokkun sinni: vitund (e. awareness), þekking (e. knowledge), eða skilningur (e.understanding); 

Þátttaka (e. engagement) eða áhugi (e. interest); Viðhorf (e. attitude); Hegðun (e. behavior); Færni (e. skills); 

annað (e. other) (Friedman, 2008: 21).  

http://www.imls.gov/applicants/basics.aspx
http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/toolstemplates/genericlearning/index.html
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eftir og láta allt annað liggja á milli hluta, að því gefnu að markmið sé skilgreint og útkoman 

greinanleg. Slík aðferð hentar því vel í megindlegum mælingum (Pekarik, 2010:107). Pekarik 

telur að veikleiki niðurstöðumats liggi einkum í setningu markmiða sem er ætlað að ná utan 

um gæði sýningar, vegna þess að þau eru valin til þess að þjóna sem best því ætlunarverki 

sem safn leggur upp með hverju sinni en því getur verið vandsvarað að áætla hvaða markmið 

á að setja og á forsendum hverra: 

But who determines objectives for a particular exhibit? On what basis is one objective (or 

few) selected over others? Whom does a particular objective best serve? The selection of 

an outcome is an implicit decision about value. While the choice of objectives may reflect 

the agendas of program managers an developers, it does not generally take into account 

the values of all those whom the program purports to benefit (Pekarik, 2010:108). 

Hægt er að milda þessi neikvæðu áhrif og beita niðurstöðumati sem undirbúningi fyrir 

sýningar með því að nota tillögur frá safngestum til þess að móta þessi markmið (e. front-end 

evaluation). En samt sem áður er þessi þörf til að afmarka markmiðin líkleg til þess að 

takmarka þær upplýsingar sem gætu talist gagnlegar. Til að mynda eru hugræn markmið 

algeng þegar niðurstöðumati er beitt við uppsetningu sýningar þar sem áherslan er á þekkingu 

safngestsins, frekar en óljósara markmið eins og innblástur eða sköpunargáfu hans. Pekarik 

telur því að þrátt fyrir flokkun á ákveðnum gildum (Bloom, 1956, síðar GLO og NSF) sé lögð 

áhersla á óvirka öflun upplýsinga og viðhorfa, fremur en virka túlkun á einhverju nýju sem 

hefur persónulega merkingu og gæti þar af leiðandi mögulega komið söfnum á óvart (Pekarik, 

2010:108).  

Það má segja að líkön séu afbökuð mynd af raunveruleikanum, ef hægt væri að stjórna 

honum á rökvísan hátt. Flókin nútímasamfélög og breyttar væntingar samtímans kalla eftir því 

að söfn víkki sjónarhorn sín, til að skilja og skerpa á gildi sínu, bæði fyrir samfélagið og þá 

einstaklinga sem nota söfn. Starfsemi safna fer fram í mjög flóknu samskiptakerfi innan 

umhverfis safna. Rannsóknir byggðar á slíku rökmódeli sem hefur verið útlistað hér að ofan, 

hvetur söfn til þess að þröngva fram áætlunum á alla þætti þessa kerfis, til þess að koma af 

stað samhangandi atburðarás sem mun leiða til þeirrar fyrirsjáanlegu útkomu sem óskað er 

eftir (Rounds, 2012:414). Safngestir eru hins vegar mjög ólíkir og tilgangur þeirra og 

væntingar til safnaheimsóknar misjafnir. Allt frá því að vera forvitnir á óljósan hátt og yfir í 

að vera einfaldlega félagskapur einhvers sem hefur áhuga á safninu. Eða jafnvel til að leita 

svara við ákveðnu viðfangsefni eða tæknilegu atriði (Pekarik, 2010:108). Pekarik telur einnig 

veikleika liggja í því að þær niðurstöður sem ekki var óskað eftir fá lítið vægi og þar af 

leiðandi lítið unnið með þær í könnunum. Með könnunum reyna söfn að hagræða snyrtilega 
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því óstýriláta flæði sem safnreynsla gestanna er, en söfn hafa ekki safngesti undir sinni stjórn, 

gestir koma að eigin frumkvæði, sjá veröldina í gegnum sinn reynsluheim og mögulega 

forðast gestir að láta sýningar hafa áhrif á sína reynslu (Pekarik, 2010:109). Almennt séð má 

telja rökrétt að söfn haldi sig við tiltekna áætlun og setji sér markmið. En í eiginlegum 

aðstæðum er árangur ferli, sem samanstendur af málamiðlunum og samskiptum við aðra og 

því nokkuð ófyrirséð atburðarás. Safngestakannanir byggðar á rökmódeli kenna söfnum hvað 

á að gera til þess að ná ákveðnum markmiðum en taka ekki tillit til þess hvernig söfn eigi að 

hafa stjórn á flæði atburða. Ennfremur er höfuðáherslan á sameiginlega hagsmuni 

heildarinnar, fremur en hagsmuni einstaklinga innan heildarinnar (Rounds, 2012:418). 

 
4.2 Þátttökumat (e. participant-based evaluation) 

Þátttökumat er andsvar við niðurstöðumati. Þátttökumat byggir á hugmyndum 

hugsmíðahyggju og leitast við að skilja sýningar og áhrif þeirra frá sjónarhóli þeirra sem 

upplifa hana. Í fyrsta lagi er um að ræða eigindlegar fyrirspurnir um reynslu þátttakenda, 

hvort sem um er að ræða framfærendur, neytendur eða bæði.17 Slík rannsókn miðar að því að 

afhjúpa nýjar víddir sem ekki eru þekktar og hafa ekki verið íhugaðar í þeim aðstæðum sem 

um ræðir. Rannsóknin er opin í báða enda svo hún leiði til flóknari skilnings frekar en til 

einföldunar á niðurstöðum. Ólíkt niðurstöðumati, sem er eitt sjónarhorn sett fram af 

niðurstöðum og markmiðum, þá er með þátttökumati gengist við því að upplifun fólks sé 

fjölbreytt og hver og einn þátttakandi hefur þannig tækifæri til þess að lýsa í hverju hún sé 

fólgin. Einnig er lögð áhersla á að skilja af hverju fremur en að lýsa því sem er að gerast. En 

vegna þess að slík rannsókn hefur engin fyrirfram gefin markmið og gengur út á ferli 

uppgötvana, er hún næm fyrir ólíkum þörfum þátttakenda og einnig ófyrirsjáanlegum 

útkomum (Pekarik, 2010:112). Niðurstöðurnar eru þannig opnar fyrir ólíkum sjónarhornum 

og taka til ólíkra þátta eins og aðstæðna, ferlis, þarfa, málefna, gilda, hindrana o.s.frv. Slík 

greining gefur innsýn sem hægt er að nota til þess breyta sýningum eða til þess að hanna 

nýjar. Eftir því sem fleiri slíkar rannsóknir eru gerðar og endurteknar, sem byggja á því 

óvænta og óþekkta, þá vex þekking sem veitir aukna innsýn þegar verið er að túlka og 

endurskoða sýningar. Þátttökumat byggir því á því að söfn taki endurtekið þátt í þessu ferli 

sjálft, til þess að starfsfólk þrói færni sína og innsæi meðvitað og ómeðvitað. Til þess að túlka 
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 Ýmis afbrigði af þessari nálgun heyra undir eftirfarandi: natúralískt mat (e. naturalistic evaluation) (Wolf og 

Tymitz, 1978), móttökumat (e. responsive evaluation) (Stake, 1984), fjórðu kynslóðar mat (e. fourth generation 

evaluation) (Guba og Lincoln, 1989) og samvinnumat (e. collaborative evaluation) (Cousins, Donohue og 

Bloom, 1996).   
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og meta sýningar sínar, hvaða áhrif þær hafa og hvað mögulega eigi að koma næst þegar verið 

er að miðla á sýningum safna (Pekarik, 2010:113).  

 
4.3 Sýning sem vettvangur tilrauna (e. design experimentation) 

Þegar ætlunin er að skilja hvað er að gerast í aðstæðum eins og kennslustofu eða í heimsókn 

inn á safn er mjög erfitt að greina einn þráð frá öðrum. Um er að ræða kerfi þar sem margir 

þættir skarast og jafnvel vefjast hver inn í annan við mismunandi athafnir. Sýningarhönnun 

sem tilraunavettvangur er leið til þess að átta sig á hvernig slíkt kerfi virkar og rannsaka 

hvernig það bregst við breytingum. Þannig má skoða sýningu sem tilraun, þar sem ólíkum 

hlutum hennar er breytt, í stað þess að túlka hana sem lokaafurð í heild sinni. Í samræmi við 

slíka nálgun eru þátttakendur rannsakaðir á opinn máta, til þess að ákvarða hvað gerðist, 

hverjir urðu fyrir áhrifum og af hverju. Confrey Cobb lýsti því hvernig slíkri nálgun er beitt 

við kennslu: 

Design experiments ideally result in greater understanding of a learning ecology a 

complex, interacting system involving multiple elements of different types and  levels by 

designing its elements and by anticipating how these elements function together to 

support learning. Design experiments therefore constitute a means of adressing the 

complexity that is a hallmark in educational settings (Cobb, 2003:9).  

Hér er áhersla lögð á að greina þá vistfræði sem felst í aðstæðum og slík nálgun er talin henta 

söfnum sérstaklega vel til þess að greina safnreynslu. Í stað þess að líta á sýningar sem verk 

sem er skipulagt í smáatriðum og síðan sett saman, má hugsa um sýningu sem lifandi, lífræna 

heild sem byrjar á fáum munum innan um aðra sem fyrir eru. Eftir því sem safnmenn 

rannsaka áhrif sýningar og muna á gesti og hvernig þeir tengjast, bæta þeir við einingum 

eðagripum sem eru líklegir til þess að falla í góðan jarðveg. Áhugavert er að árið 2010 þegar 

Pekarik kemur fram með þessar hugmyndir hafa ekki enn verið gerðar neinar slíkar 

rannsóknir. Síðar sama ár leggja Pekarik og Mogel (2010) fram niðurstöður af áhugaverðu 

samstarfsverkefni National Museum of the American Indian (NMAI) og Smithsonian Office 

of Policy and Analysis (OP&A).18 Safngestarannsóknum var beitt á hluta af grunnsýningu 

safnsins í einskonar lífrænu ferli eftir því sem kenningar og spurningar kviknuðu í 

sýningarteyminu. Um var að ræða tilviksrannsókn á því hvernig hægt væri að tengjast 

safngestum með því að hugsa upp ferli sem hafði bæði umbreytandi áhrif á gestina og 

starfsfólk safnsins (Pekarik og Mogel, 2010:465). Markmiðið var að bæta reynslu safngesta af 
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 Barbara Mogel leiddi sýningarteymi National Museum of the American Indian (NMAI) og Andrew Pekarik 

sérfræðingur í safngestarannsóknum frá Smithsonian Office of Policy and Analysis (OP&A) var fengin til liðs 

við teymið. Slíkur sérfræðingur sinnir almennt ráðgjöf í safngestarannsóknum, aðstoðar við áætlanagerð, 

skipulag og stefnumótun fyrir allar einingar Smithsonian safnsins (Pekarik og Mogel, 2010). 



38 

sýningunni og möguleika þeirra til eigin túlkunar á sem áhrifaríkastan hátt. Tækifæri til 

nýsköpunar voru þannig talin vera til staðar vegna eftirfarandi aðstæðna: 

 

 Safnstjóri skuldbatt sig til að bæta upplifun safngesta á safninu. 

 Margir aðilar innan sýningarteymsins höfðu tekið þátt í að hanna upprunalegu 

sýninguna og vildu breyta nálgun sinni í átt að samvinnu við gesti við skipulagningu 

sýningarinnar (viðhorf safnanna hafði verið að færast í þá átt frá því upprunalega 

sýningin var sett). 

 Starfsfólk safnsins heyrði reglulega gagnrýni um sýninguna frá gestum og jafningjum 

á þessu sviði. 

 Sérfræðingur í safngestarannsóknum hafði áður unnið náið með þessum sýningarstjóra 

og báðir deildu svipaðri sýn á rannsóknir og nýsköpun. 

 Sýningarteyminu var gefið eitt ár til þess að vinna að skipulagi sýningarinnar og 

safngestarannsóknum sínum (Pekarik og Mogel, 2010:467-468).  

   

Í upphafi rannsóknarinnar var ekki stuðst við neinar fyrirframgefnar takmarkanir á innihaldi 

sýningarinnar eða uppsetningu.Vegna fyrri reynslu af safngestakönnunum höfðu Pekarik og 

Mogel skýra sýn á hvað þau vildu ekki gera. Þau lögðu því áherslu á að gefa ekki til kynna 

ákveðin sjónarmið með þeim spurningum sem voru lagðar fyrir safngesti. Töldu þau að slík 

nálgun yrði til þess að styrkja frekar fyrirfram gefin sjónarmið, en auk þess er sýningarteymi 

eða aðrir sem setja upp sýningarnar líklegir til að gera lítið úr eða hunsa niðurstöður sem 

passa ekki við þær niðurstöður sem safnið gefur sér. Pekarik og Mogel töldu einnig mikilvægt 

að sýn safngesta færi ekki í gegnum annan eða þriðja aðila (t.d. sérfræðing í 

safngestakönnunum eða þá sem taka saman niðurstöður) til þess að geta haft áhrif á 

áætlanagerð sýningar. Pekarik, í hlutverki sérfræðingsins, sá því um að hanna aðferðafræðina 

og prófa hana og þjálfaði einnig sýningarteymið í að safna gögnum (Pekarik og Mogel, 

2010:468). Uppgötvanir voru gerðar í því ferli að fylgjast með gestum, taka viðtöl við þá og 

breyta uppsetningu og munum eftir því sem teymið lærði af þessum athugunum. Tilgátur voru 

svo mótaðar sem gáfu til kynna að gestir höfðu ýmist áhuga á hugmyndum, hlutum eða fólki. 

Eldri könnun hjá Smithsonian hafði gefið álíka niðurstöður fyrir utan flokkunina fólk. Gáfu 

þessar niðurstöður til kynna að persónuleg afstaða fólks hvatti bæði til aðlöðunar og 

viðbragða, að gestir væru líklegir til að finna helst það sem þeir voru að leita að eða voru 

næmir fyrir. Einnig kom fram að viðbrögð gesta fara frekar eftir tihneigingum þeirra sjálfra, 
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frekar en eftir efni sýninga eða ætluðum boðskap, um hvað gestir munu upplifa (Pekarik og 

Mogel, 2010:472). Í stuttu máli var afrakstur safngestakannana sem beitt var á 

tilviksrannsóknir, forskrift sem hægt er nýta til þess að átta sig á upplifun safngestsins. 

Sýningar gætu þannig first og fremst verið hannaðar í kringum ákveðna hugmynd, hlut eða 

fólk. Markmið sýningarteymis væri því að laða að gesti, eftir þeim hugmyndum sem þeir 

hallast mest að, tengjast þeim með fullnægjandi reynslu og síðan snúa þeim til óvæntrar 

reynslu, eða IPO-AEF og stendur fyrir hugmynd, fólk, hlutur-laða að, tengjast og snúningur  

(Pekarik, 2010:473). 19  

Af því sem hefur verið rætt hér á undan má merkja að mikil vakning hafi verið á þessu 

sviði undanfarin ár og verið er að þróa ýmsar leiðir til þess að gera söfnum kleift að vera í 

betri tengslum við sína gesti og hvað þeir eru að upplifa í heimsókn sinni á safn. Þessar 

aðferðir fela undantekningarlaust í sér vilja til þess að komast lengra en árangursmælingar og 

niðurstöðumat hefur hingað til falið í sér. Nýjar aðferðir krefjast líka aukinnar þekkingar 

safnafólks og áhuga þess á að vera þátttakendur í ófyrirséðu ferli. En einnig að safnafólk og 

gestir eigi samtal sem feli í sér óvænta reynslu og niðurstöður sem má síðan nýta til þess að 

efla miðlun og sýningar. Bent hefur verið á ýmsar hindranir í götu safna til frekari skilnings á 

safngestum. Að hluta til liggur ástæðan í gagnaöflun, vegna þess að áhrif safnreynslunnar 

kemur fram smám saman og einnig hafa slíkar rannsóknir takmarkast við stakar heimsóknir 

frekar en við þá sem eru tíðir gestir. Þessar hindranir þarf þó að leysa ef söfn eiga að geta 

rökstutt hvaða ávinning starfsemi þeirra hefur fyrir samfélagið og sýna fram á í hverju 

framlag þeirra sé fólgið (Everett og Barrett, 2011:432).  

Safngestarannsóknir hafa verið fáar hér á landi. Safnaráð stóð fyrir samræmdum 

safngestakönnunum á árunum 2010-2011 og í næsta kafla er litið á þær. 

 

5 Safngestakannir Safnaráðs 2010-2011 

Viðtölunum er ætlað að styðja við fræðilega umfjöllun með því að skoða þetta framtak 

Safnaráðs og þeirra íslensku safna sem nýttu sér kannanirnar og þá einkum hvaða markmið og 

væntingar þessir aðilar höfðu til kannananna. Stuðst er við eigindlega aðferðarfræði í þessum 

hluta til þess að greina og staðsetja hvaða þýðingu þessar safngestakannanir höfðu fyrir 

starfsemi safna að þeirra áliti. Lögð var áhersla á að skilja sjónarmið viðmælenda og aðstæður 

þeirra.  

 

                                                      
19

 IPO-AEF stendur fyrir Idea, People, Object-Attract, Engage and Flip (Pekarik og Mogel, 2010:473). 
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5.1 Aðferðafræði 

Eigindleg aðferðafræði skapar rými til þess að til þess að afla heimilda á fjölbreyttan hátt, til 

að mynda gagnaöflun með viðtölum og skriflegum heimildum. Með aðferðum eigindlegra 

rannsóknaraðferða er gögnum safnað í umhverfi sem er viðmælandanum kunnuglegt. 

Rannsakandinn notar eigin spurningar og dregur ályktanir af svörum og með því að tala við 

og túlka viðbrögð viðmælenda sinna. Lokaafurðin inniheldur þannig rödd þátttakenda, 

viðbrögð rannsakandans og lýsingu og túlkun á vandanum og hvað er mögulega til lausnar á 

honum (Creswell, 2013:44). 

Í eigindlegri aðferðarfræði er gert ráð fyrir að rannsakandinn sjálfur, með sínar eigin 

hugmyndir og ályktanir hafi áhrif á rannsóknina og niðurstöður hennar (Creswell, 2013:15). 

Þá er óupptalið siðferðislegt og pólitískt gildismat hvers og eins, sem er vanmetinn þáttur í 

eigindlegri aðferðarfræði (Creswell, 2013:18). Helsta áskorunin við framkvæmd eigindlegra 

rannsókna er því ekki aðeins að vera meðvitaður um ályktanir sínar heldur einnig að láta 

vinna saman bæði heimspekilegar vangaveltur og fræðilega nálgun rannsakandans. Slík 

nálgun hentar rannsókn sem þessari mjög vel og gerir það að verkum að rannsakandinn á 

auðveldara með að gera sig sýnilegan og staðsetja sjálfan sig í rannsókninni. Í þessari 

rannsókn er nám mitt í safnafræði fyrirferðarmikill þáttur bæði hvað varðar val á nálgunum í 

rannsókninni sjálfri en einnig vegna þess hversu auðvelt er að detta í fræðilega þröngsýni 

gagnvart viðmælendum. Viðmælendur mínir eru að vinna við það sem ég hef kynnt mér en 

virðast þó ekki mjög meðvitaðir um svið safngestarannsókna innan safnafræðinnar og þá 

einkum um mikilvægi þess að átta sig á hvað safngesturinn er að upplifa en einnig hvers 

vegna það gæti verið mikilvægt. Eins og rætt var um fjórða kafla hafa rannsóknaraðferðir 

safngestakannana þróast töluvert frá því niðurstöðumati sem safngestakannanir Safnaráðs eru. 

Gert er ráð fyrir því margir ólíkir þættir hafi áhrif á upplifun gesta og þannig er ekki endilega 

sjálfgefið samhengi á milli áreiðanleika og réttmæti þegar verið er meta hvernig gestir upplifa 

sýningar safna og meðtaka þekkingu. Kannanir Safnaráðs höfðu ákveðna ætlun, að átta sig á 

hversu ánægður gesturinn er með ákveðna þætti safna. Niðurstöður þeirra gátu aldrei sýnt 

fram á neitt annað en það sem þeim var ætlað í upphafi. Mín nálgun á þessu viðfangsefni eins 

og hún birtist í fyrrihluta þessarar ritgerðar passar því ekki endilega við nálgun viðmælenda 

minna. Áherslur ný-safnfræðinnar eins og rætt var um í þriðja kafla eru einkum þær að takast 

á við ákveðnar væntingar um að söfn séu samfélagsvettvangur sem geri sér far um að átta sig 

á hvaða áhrif þau hafa og hvaða áhrif þau gætu haft. Þann skilning öðlast söfn ekki upp á sitt 

einsdæmi heldur í samtali við aðra. Rætt hefur verið um samfélagsfræði eins og fjölmenningu 

í þessari ritgerð sem eru taldar skipta máli í slíku samtali. Hvorki fjölmenning né kynjuð 
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sjónarhorn voru ofarlega á baugi hjá viðmælendum mínum. Ekki sem aðkallandi umræða fyrir 

söfn eða vangaveltur um hvort þessir þættir snertu safngestakannanir á nokkurn hátt. Áherslur 

viðmælenda minna náðu ekki til þessara þátta og má einnig benda á að niðurstöður 

safngestakannana tóku ekki heldur mið af þeim. Könnunin greindi til að mynda aðeins á milli 

erlendra ferðamanna annars vegar og Íslendinga hins vegar, án þess að viðmælendur mínir 

hafi skilgreint þennan hóp „Íslendingar“ frekar sem þó virðist engin vanþörf á (sjá umfjöllun 

um fjölmenningu í þriðja kafla). Könnunin var því lögð fyrir á aðeins tveimur tungumálum, 

íslensku og ensku. 

Sem rannsakandi var ég meðvituð um að spurningarnar sem ég lagði fyrir voru stundum 

gagnrýnar á faglegt starf safna. Slíkar áherslur eru að einhverju leyti þekktar og einn 

viðmælandi minn taldi stundum skorta á skilning fræðaheimsins á þeim veruleika sem blasir 

við söfnum: 

Já já, en það er betra þó heldur en ekki, mjög gott að Safnafræðin er til þess að fjalla um 

þessi mál þótt að mér finnist þetta stundum svona dálítið einhliða. Við gætum örugglega 

útskýrt margt ef að við værum spurð (Bryndís Sverrisdóttir, 2013:11). 

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að veruleikinn er margbrotinn og að tilgangur 

rannsóknarinnar er að gera grein fyrir því hvernig veruleikinn blasir við þeim sem verið er að 

ræða við. Mín afstaða gagnvart viðmælendum er skýr að því leyti að ég tel mig vera að tala 

við fulltrúa stofnana fremur en einstaklinga, valdamikla stofnun sem í sínu starfi þjónar fyrst 

og fremst hagsmunum eigenda sinna, ríkis og Reykjavíkurborgar.  

Þegar verið er að tala um heimspekilegar vangaveltur í eigindlegri aðferðarfræði er átt 

við að um sé að ræða einskonar fyrirmyndir eða viðmið sem feli að auki í sér verufræðilegar 

og þekkingarfræðilegar forsendur. Eins er það með fyrirbærafræðina að þar er gert grein fyrir 

því hvernig þátttakendur sjá reynslu sína á ólíkan hátt. Þekkingarfræðileg nálgun í eigindlegri 

aðferðarfræði tekur til þess að skilja hvernig fólk veit það sem það telur sig vita og reynt er að 

komast eins nálægt viðmælendum og hægt er í gegnum huglæga reynslu fólks (Creswell, 

2013:20). Í þessari rannsókn eru það helst verufræðilegar forsendur og nálgun 

fyrirbærafræðinnar sem eiga við í þekkingarfræðilegu samhengi. 

Rannsóknarhefð eigindlegrar aðferðarfræði greinist í fimm meginþætti: 

frásögurannsóknir, fyrirbærafræði, grundaða kenningu, etnógrafíu og tilviksrannsókn. Þessar 

nálganir standa sjaldnast einar og sér, heldur fléttast fremur saman. Helst á hér við einskonar 

tilviksrannsókn, fyrirbærafræði og jafnvel grunduð kenning þótt að einkenni hennar sé að 

rannsókn sé ekki leidd af kenningum.  
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5.2 Þátttakendur og framkvæmd 

Tekin voru opin viðtöl við sjö aðila sem flestir sátu í stýrihóp safngestakönnunar sem 

Safnaráð var í forsvari fyrir árin 2010-2011. Rætt var við framkvæmdastjóra Safnaráðs, 

forstöðumann grasagarðsins, sviðsstjóra miðlunarsviðs Þjóðminjasafnsins, fyrrverandi 

markaðs-og kynningarfulltrúa Listasafns Reykjavíkur, sviðsstjóra Sjóminjasafnsins Víkin, 

forstöðumann Hafnarhúss og deildarstjóra á Minjasafni Reykjavíkur. Upptekið efni er 

rúmlega fjórar klukkustundir og uppskrifað efni 101 blaðsíða. Viðmælendum var sendur 

tölvupóstur þar sem rannsakandi var kynntur sem MA nemi í safnafræði. Síðan var 

rannsóknin kynnt stuttlega og fyrir fyrstu viðmælendunum sem viðfangsefni í námskeiðinu 

Eigindlegar rannsóknir II í Háskóla Íslands, þar sem ég var ekki viss um hvort ég myndi nýta 

efnið í lokaverkefni. Viðmælendur voru spurðir hvort þeir vildu veita stutt 30-40 mínútna 

viðtal um safngestakannanir Safnaráðs. Helst átti umræðuefnið að vera um þær væntingar og 

markmið þeirra safna sem nýttu sér kannanirnar og hvaðeina sem viðmælendum gæti dottið í 

hug sambandi við það. Tölvupósturinn var því frekar opinn og óformlegur. Í öllum tilfellum 

var auðsótt mál að fá viðtal og fóru þau öll fram á vinnustað viðkomandi. Fyrsta viðtalið tók 

ég við framkvæmdastjóra Safnaráðs og þar var mér bent á að tala við tvo aðra. Ég lét fyrstu 

tvö viðtölin vísa mér áfram ef svo má segja og eftir því breyttust aðeins þær spurningar sem 

lagðar voru fyrir viðmælendur. Í upphafi taldi ég mikilvægt að vera með mjög opnar 

spurningar til þess að viðmælendur mínir gætu valið sjálfir hvernig þeir nálguðust 

umræðuefnið, sem síðan vonandi gæfi mér efnivið til þess að spyrja nánar. En eftir fyrstu tvö 

viðtölin fannst mér lítið koma um það sem ég vildi beinlínis vita og ákvað að afhjúpa meira 

hvað ég væri að hugsa og ekki endilega forðast leiðandi spurningar. Til að mynda hvort 

viðkomandi teldi safngestakannanir sterkt pólitískt tæki til þess að fá fjármagn og/eða til þess 

að sýna fram á árangur starfseminnar, svo dæmi séu tekin. Hvort viðkomandi teldi að 

kannanirnar væru vel til þess fallnar að meta upplifun gesta á innihaldi sýninganna. Þessar 

spurningar eru vissulega leiðandi og gefa mögulega til kynna ákveðið viðhorf. Fyrsta 

spurningin var þó mjög opin „hvað geturðu sagt mér um safngestakannanirnar sem Safnaráð 

var í forsvari fyrir?“ Allir viðmælendur fengu þar að auki þá spurningu „hvaða væntingar og 

markmið safnið hefur haft til kannana?”. Að öðru leyti mótaðist umræðuefnið að mestu eftir 

áhugasviði og persónulegum áherslum hvers og eins.   
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5.3 Siðferðileg álitamál 

Siðferðisleg álitamál snúa einkum að því í þessari rannsókn hvort nauðsynlegt sé að fela það 

hverjir viðmælendur mínir voru. Í eigindlegum rannsóknum er það oft venja að vernda 

viðmælendur á þann hátt en þá vegna þess að viðmælendur eiga oft á einhvern hátt undir högg 

að sækja. Stundum eru þeir þá minnihlutahópur eða, eins og í þessu tilfelli starfsmenn og 

fulltrúar stofnanna sem starfa t.d. eftir ákveðnum menningarstefnum og hugmyndafræði í 

árangursmati og mælingum. Þá er mögulega óþægilegt í einhverjum tilfellum fyrir 

viðmælendur að gera grein fyrir viðhorfum sínum. Safnaheimurinn á Íslandi er lítill og mín 

rannsókn snýr að einhverju leyti að gagnrýnni umræðu á kannanir af þeirri gerð sem Safnaráð 

stóð fyrir. Eftir að ég lauk viðtölunum og greiningu á þeim taldi ég það í raun rýra gildi 

rannsóknarinnar að viðmælendur töluðu undir nafnleynd.Vegna þess að ég ákvað að 

viðmælendur kæmu fram undir nafni sendi ég þeim til yfirlestrar og samþykkis þá hluta þar 

sem ég fjalla um þá og vitna í orð þeirra. Undantekningarlaust samþykktu þeir þá tilhögun. 

 

5.4 Viðtölin 

Viðtölin voru kóðuð með aðstoð forritsins Atlas.ti. Þá eru viðtölin lesin yfir og fundin 

sameiginleg þemu sem unnið er frekar með. Má segja að forritið sé rafrænn 

undirstrikunarpenni sem gefur möguleika á að bera saman gögn á skilvirkari hátt. Til 

greiningar var stuðst við orðræðugreiningu, túlkunarfræðilega greiningu og greiningu með 

aðferðum grundaðrar kenningar. Greiningu var síðan skipt eftir efni/þema, þemu sameinuð 

eftir þörfum og loks umræðu um þau skipt í eftirfarandi kafla:  

 

1. Markmið og væntingar safna til kannana  

2. Upplifun gesta  

3. Framtíðarsýn 

 

Í lok ársins 2008 var stofnaður stýrihópur að frumkvæði Safnaráðs í þeim tilgangi að semja 

eða finna safngestakönnun sem ætti að leggja fyrir tvisvar á ári, í júlí og október. 

Stýrihópurinn samanstóð af fulltrúum nokkura stórra safna, auk framkvæmdastjóra Safnaráðs. 

Ákveðið var að nota könnun sem Kulturarvstyrelsen í Kaupmannahöfn hafði lagt fyrir í 

dönskum söfnum. Safnaráð fékk bæði danska og enska útgáfu sem var síðan þýdd og 

staðfærð. Þeir aðilar sem tóku þátt í að staðfæra þessa könnun komu meðal annars frá 

Minjasafni Reykjavíkur, Þjóðminjasafninu, Listasafni Íslands, Listasafni Reykjavíkur, 

Listasafni Árnesinga og Grasagarðinum í Laugardal. Könnunin var lögð fyrir 2010 og síðan 
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aftur árið 2011. Ekki var hún lögð fyrir í öllum söfnum heldur aðeins í þeim söfnum sem 

óskuðu eftir því. Könnunin var lögð fyrir bæði á pappír og rafrænt. Veffyrirtækið Outcome sá 

um að setja könnunina upp rafrænt og einnig las það úr niðurstöðum. Könnunin tók 

breytingum á milli ára og var hún stytt árið 2011 og einnig var boðið upp á þann möguleika 

að hvert safn gat keypt aukaspurningar og bætt þannig við 3-5 spurningum frá eigin brjósti 

sem snertu einstaka þætti hvers safns (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur, 14. janúar 2013). 

Töluverður fjöldi safna tók þátt árið 2010 og lögðu flest söfn könnunina fyrir í júlí og örfá 

gerðu það líka í október.  

Þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að færri gestir en vonast var til höfðu 

svarað könnuninni í þeim söfnum þar sem hún varð lögð fyrir. Ágústa taldi helstu ástæðuna 

vera þá að innlendir gestir eru hverfandi í júlímánuði og því hafi niðurstöðurnar úr þeim hluta 

könnunarinnar verið ómarktækar Átti það sérstaklega við í stóru söfnunum á 

höfuðborgarsvæðinu. Innlendir gestir koma frekar yfir vetrartímann í tengslum við ákveðnar 

sérsýningar. Við framkvæmd kannana árið 2010 var svörun ekki heldur fylgt nægjanlega eftir. 

Bryndís Sverrisdóttir í Þjóðminjasafni Íslands taldi það hafa munað miklu í seinni könnuninni 

að sérstakt starfsfólk hafi verið fengið til þess að hvetja gesti til þess að taka þátt: 

 Ég fann mikinn mun á því að fyrst var þetta bara í tölvu eða fólk átti að taka blað en svo 

setti ég sérstakt fólk í það. [þau] skiptust á á vaktinni að taka viðtöl eða sem sagt hjálpa 

fólki við þetta eða sem sagt ýta því af stað. Það munaði miklu þegar einhver var bara við 

og leiðbeindi fólki en svo sagði það náttúrulega ekki hvað það ætti að skrifa, en sýndi 

svona einhverja viðveru (Viðtal við Bryndísi Sverrisdóttur 31. janúar 2013). 

Að vera á staðnum í persónu var veigamikill þáttur sem var ekki endilega fyrirséður þegar 

litið er til þess hversu svörun varð miklu betri í seinni könnuninni. Allir viðmælendur mínir 

töldu það mikilvægt að talað væri við fólk, könnunin kynnt, upplýsingar veittar og einhver 

væri til staðar til þess að spjalla við gesti. Í Grasagarðinum var einnig sá hátturinn hafður á í 

báðum könnunum og svörun þar var því í bæði skiptin með því hæsta. Ástæðan var einkum 

vegna sérstöðu Grasagarðsins sem útisafn. Safnið er án veggja, án opnunar-og lokunartíma og 

til þess að ná til gesta var fólk fengið til þess að leggja könnunina fyrir gesti safnsins á 

dagvinnutíma, kvöldin og aðeins um helgar (Viðtal við Hjört Þorbjörnsson 1. febrúar 2013). Í 

Minjasafni Reykjavíkur er töluverð reynsla af safngestakönnunum sem hafa kallast á við aðrar 

kannanir hjá Reykjavíkurborg og þar er reynt að gæta þess að þeir sem til að mynda spyrja um 

leiðsagnir eða leggja fyrir kannanir séu ekki merktir sem starfsmenn og séu frekar sem 

hlutlausar persónur svo gestir finni sig ekki í þeirri stöðu að vilja ekki vera of neikvæðir í garð 
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safnsins sem gæti dregið úr hreinskilni gesta (Viðtal við Guðbrand Benediktsson, 12. 

nóvember 2013). Framkvæmd kannananna var því veigamikill þáttur í því að fá marktæka 

svörun og virtist reynslan vera besti kennarinn, því seinni könnunin árið 2011 tókst í heildina 

betur (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur 14. janúar 2013).  

 
5.5 Markmið og væntingar safna til kannana  

Þegar spurt var um hvert væri markmiðið með safngestakönnunum lögðu viðmælendur 

áherslu á mikilvægi þeirra fyrir starfsemi safna og hvernig slíkar kannanir geta gert söfnum 

kleift að átta sig á því sem má betur fara, hvað er vel gert og oft einnig til þess að átta sig á 

hvort viðkomandi safn sé á réttri braut hvað varðar aðgengi, þjónustu, fræðslu og miðlun. Til 

að mynda nefndu viðmælendur mínir frá Þjóðminjasafninu, Sjóminjasafninu og Listasafni 

Reykjavíkur og Minjasafni Reykjavíkur að grundvallaratriði eins og að finna safnið hefði 

verið í ólagi, það hefði verið tilfinning starfsfólks sem var svo staðfest í safngestakönnuninni 

og að ástæðan var sú að merkingum væri ábótavant (t.d. Viðtal við Ingibjörgu Áskelsdóttur 

13. ágúst og Bryndísi Sverrisdóttur 31. janúar 2013). Að sama skapi voru markaðs-og 

kynningarmál þættir sem flestir viðmælenda töldu mjög mikilvæga til þess að átta sig á hvar 

og hvaðan fólk fengi upplýsingar um söfnin og þá í kjölfarið var til dæmis hægt að taka 

upplýstari ákvarðanir um það hvernig peningum í kynningarmál væri best varið (Viðtal við 

Ólöfu Sigurðardóttur 11.september og Soffíu Karlsdóttur, 22.janúar 2013). Netið var talið 

gefa ferðamönnum mestar upplýsingar en það kom í ljós að handbækur og ferðabæklingar 

væru enn að gefa upplýsingar um söfnin sem ferðamenn voru að nýttu sér (Viðtal við Ágústu 

Kristófersdóttur, 14.janúar 2013). Þótt að áherslur safnanna væru innbyrðis ólíkar má segja að 

tilgangurinn hafi almennt verið að fá upplýsingar um eftirfarandi: 

Þetta gerum við náttúrulega fyrst og fremst til að vita hverjir það eru sem koma á safnið, 

hver samsetning gestahópsins er og hvað fólki finnst um safnið, aðkomuna, móttökur í 

anddyri og sýningarsölum, sem sagt viðmót starfsfólks í kaffihúsinu og safnbúðinni og 

náttúrulega sýningarnar, þá bæði útlit og texta og innihald og svo annað eins og lýsingu 

og aðgengið í sýningunum og síðan er almennt líka spurt um heildarupplifun fólks (Viðtal 

við Bryndísi Sverrisdóttur 31.janúar 2013).  

Þjóðminjasafnið, Víkin Sjóminjasafn og Listasafn Reykjavíkur eru söfn sem taka iðulega á 

móti miklum fjölda erlendra ferðamanna og þar var lögð töluverð áhersla á þjónustu, aðgengi 

og viðmót við gesti. Í Víkin Sjóminjasafni var þetta einn af helstu þáttunum því eins og 

Ingibjörg Áskelsdóttir orðaði það: 
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Helstu markmiðin fannst mér vera bæði hvernig fólki fannst sýningarnar, hvernig fólki 

fannst við kynna okkur og viðmót starfsfólks. Ég hef alltaf lagt mikið upp úr því að fólki 

taki vel á móti gestinum og mig langaði svona að sjá hvað fólk hefði um það að segja 

(Viðtal við Ingibjörgu Áskelsdóttur 13. ágúst 2013). 

Í Listasafni Reykjavíkur má segja að hafi verið áþekkar áherslur á þjónustuþáttinn og að fá að 

vita hvernig fólki fannst kaffihúsið, hvort maturinn hafi verið góður eða fá staðfestingu á því 

að vöruúrval safnbúðarinnar væri ekki nægjanlega gott og hvort breyttir opnunartímar væru 

að nýtast sem og aðrar breytingar á starfseminni (Viðtal við Soffíu Karlsdóttur 22. janúar 

2013). Samsetning gesta var síðan þáttur sem viðmælendur lögðu allir áherslu á en af ólíkum 

ástæðum. Í Hafnarborg hafði verið gert átak í kynningu fyrir erlenda ferðamenn árið 2009 og 

safngestakönnunin gat staðfest niðurstöður sem höfðu fengist með talningu gesta, að sú 

kynning hafði ekki skilað sér nema að litlu leyti. Einnig var hægt að átta sig á dreifingu gesta 

úr öðrum póstnúmerum og síðan hversu hátt hlutfall gesta kom úr Hafnarfirði sem Ólöf taldi 

mjög gagnlegt fyrir safnið (Viðtal við Ólöfu Sigurðardóttur 11. september 2013). Fyrir 

Grasagarðinn var mjög mikilvægt að fá betri tilfinningu fyrir samsetningu gesta til þess að 

átta sig á hverjir nota garðinn og í hvaða tilgangi. Vegna sérstöðu garðsins sem safn án veggja 

og án opnunar og lokunartíma getur starfsfólk í raun gert sér litla sem enga grein fyrir því 

hverjir eru að koma í garðinn eða hvernig hann er notaður.   

Þegar ég mæti hérna klukkan hálfsjö á morgnanna er hérna Tai-chi, ég vissi ekkert af 

þeim fyrr skilurðu. En af hendingu þurfti ég að mæta hérna svona snemma, eins voru 

einhverjir sverðdansarar hérna einhverntíma, ég veit ekki einu sinni hvort þeir eru hérna 

ennþá (Viðtal við Hjört Þorbjörnsson 1. febrúar 2013). 

Grasagarðurinn hefur mikla sérstöðu sem eina útisafn borgarinnar og nálgun Hjartar var að 

sumu leyti ólík hinna viðmælenda minna og mótuð af sérstöðu hans. Þrátt fyrir að stundum 

léki vafi á því hvort til að mynda útigangsmenn væru að koma endurtekið í garðinn til að 

njóta hinna ýmsu safndeilda, þá er stefna garðsins sú að gestir ættu að njóta garðsins á eigin 

forsendum. Eina leiðin til þess að átta sig á hvaða gestir koma og ekki síst í hvaða tilgangi, er 

að vera þar, fylgjast með gestum og tala við þá. Þrátt fyrir góða svörun safngestakönnunar í 

Grasagarðinum nær hún ekki til þeirra ólíku hópa og einstaklinga sem sækja garðinn. Það sem 

er áhugavert í þessu samhengi er að starfsfólk garðsins þarf að aðlaga sig að fjölbreyttri 

notkun hans. Safnið er þannig vettvangur sem hefur sitt eigið líf utan skrifstofutíma 

starfsfólks. Vegna sérstöðu garðsins, telur Hjörtur að nauðsynlegt sé að taka tillit til þess að 
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notendur garðsins koma af mjög ólíkum hvötum í garðinn og njóta hans því á forsendum sem 

erfitt er að sjá fyrir. Þetta viðhorf má segja að hafi verið einstakt í viðtölunum en ástæðan er 

hreinlega sú að í hefðbundnu safni eru veggir, opnunar-og lokunartímar sem gera söfnum 

hægara um vik að grundvalla starfsemina á forsendum safnsins frekar en gestsins. 

   

5.6 Upplifun gesta 

Upplifun gesta nær einkum til ánægju þeirra með þjónustu og aðgengi og svokallaða efnislega 

þætti. Upplifun gesta hefur þó frekar þrönga skilgreiningu í könnun sem þessari þar sem 

niðurstöður er í formi ánægju og einkunna á ákveðnum skala. Eins og Ágústa benti á er það 

mikil einföldun. Höfuðáherslan er á aðgengis og þjónustuþætti, en minnst í rauninni um 

innihald þess sem fyrir augu ber (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur 14. janúar 2013). Ein samsett 

spurning, Sýningar safnsins fjallar sérstaklega um upplifun gesta á innihaldi og þar er spurt að 

auki um andrúmsloftið á safninu, stemningu, gagnvirkni, þátttöku, dagskrá, leiðsagnir og 

fleira og svör eru þar gefin á skalanum 1-10. Eftir fyrri könnunina árið 2010 kom fram að 

margir sem svöruðu könnuninni á pappír, skrifuðu athugasemdir sem þóttu gagnlegar og árið 

eftir var bætt við svarboxi aftast sem gaf rými fyrir stuttar athugasemdir og hét einfaldlega 

Athugasemdir (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur 14. janúar 2013).  Athugasemdardálkurinn 

var hinsvegar ekki greindur nánar af fyrirtækinu Outcome, sem vann úr könnunum og tók 

saman niðurstöður. Sérstaklega þurfti að biðja um þær upplýsingar því annars hefðu þær farið 

forgörðum:   

Jú svo var athugasemdadálkur svona aftast, það var mjög nytsamlegt að lesa það, ég hefði 

ekki viljað missa af því. Það vildi þannig til að ég sló mikið inn af þessu sjálf og ef það 

hefði bara farið beint í úrvinnslu hjá fyrirtækinu sem sá um þetta hefði ég misst af mestu 

upplýsingunum í raun og veru (Viðtal við Bryndísi Sverrisdóttur 31. janúar 2013).  

Athugasemdirnar voru gjarnan teknar saman af viðmælendum mínum eða óskað eftir þeim og 

var sá þáttur sem viðmælendum mínum fannst almennt gefa mestu upplýsingarnar um 

upplifun gesta umfram ánægju þeirra. Þær þóttu einnig koma á óvart og taldar mjög gagnlegar 

allajafna „ef ekki var bara verið að skrifa hvort rjóminn á kaffihúsinu væri nægjanlega 

þeyttur“(Viðtal við Guðbrand Benediktsson 12. nóvember 2013). Þessar frjálsu athugasemdir 

hafa þó ekki haft jafn mikið vægi og könnunin sjálf, bæði var ekki unnið með þessar 

athugasemdir í niðurstöðum og ekki var heldur gert ráð fyrir því í upphafi að þörf væri fyrir 

óvæntar athugasemdir. Í tilfelli Listasafnsins var athugasemdum skipt niður á deildir og hver 

og einn gat tekið til sín það sem hann vildi. Soffía orðaði það svo að hún teldi þær bæði 
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gagnlegar, réttar og fann samsvörun í þeim (Viðtal við Soffíu Karlsdóttur 22. janúar 2013). 

Söfnin gátu keypt aukaspurningar og voru þær stundum nýttar til þess að taka betur á þessum 

upplifunarþætti. Í Grasagarðinum var spurt um á hvaða safndeild fólk kom í garðinum og þá 

var hægt að átta sig betur á hvaða vitneskju fólk fór með úr garðinum og einnig hvaða aðra 

þjónustu það nýtti sér í Laugardalnum (Viðtal við Hjört Þorbjörnsson 21. febrúar 2013). 

Varðandi upplifun gesta virtist fátt koma viðmælendum mínum sérstaklega á óvart. Bryndís 

sagði þó að komið hefði fram að fólk upplifði safnið sem fræðandi og áhugavert, en ekki 

mjög skemmtilegt og þau töldu að úr því þyrfti að bæta (Viðtal við Bryndísi Sverrisdóttur 31. 

janúar 2013).  

Einnig komu fram aðrar upplýsingar varðandi upplifun gesta sem hafði ekki fengist úr 

safngestakönnun Safnaráðs. Í Minjasafni Reykjavíkur er töluverð reynsla af ýmsum 

könnunum og þar hefur til að mynda verið spurt hvað fólk vildi sjá á safninu og kom þá í ljós 

að fólk vildi sjá safnið gera „sinni sögu skil“ eða sögu „sem stendur fólki nærri“. Þessar 

athugasemdir hvatti safnið til að takast á við tuttugustu öldina og sögu sem stendur fólki nær í 

tíma. Þetta kom safninu á óvart og afraksturinn var síðan sérsýning á borð við Diskó og pönk 

og fjallaði um árin 1975-1985, sem fólki þótti bæði skrítin og hlægileg að sjá. Sýningin átti að 

höfða frekar til krakka en síðan kom í ljós að hún höfðaði ekki síður til þeirra sem upplifðu 

þetta tímabil (Viðtal við Guðbrand Benediktsson 12. nóvember 2013). Ingibjörg telur marga 

íslenska gesti í Sjóminjasafninu koma til þess að sjá „sína sögu“ annað hvort eru það 

einstaklingar sem voru á sjó eða eiga ættingja sem sóttu sjóinn og þeirra sögur eru þekktar 

meðal margra Íslendinga að einhverju leyti og hafa þannig sérstaka merkingu, sem hluti af 

íslensku þjóðlífi og menningu. Þetta er hennar tilfinning eftir að hafa talað óformlega við 

fjölda gesta við mismunandi aðstæður í safninu (Viðtal við Ingibjörgu Áskelsdóttur 13. ágúst 

2013). Í þessari umræðu um Íslendinga eða „þeirra sögu“ var ekki gert ráð fyrir að taka þyrfti 

tillit til þess að sú saga væri ekki sameiginleg öllum Íslendingum og gestum því skipt í tvo 

hópa, Íslendinga og erlenda ferðamenn án þess að gera nokkra tilraun til þess að skoða nánar 

einhverja fjölbreytni þessara hópa. Mögulega hefur áhrif að safngestakönnunin tekur ekki til 

slíkra þátta. Hinsvegar er það umhugsunarvert að það sé ekki áhyggjuefni meðal viðmælenda 

að fjölmenningarleg nálgun sé ekki til staðar í þessum könnunum. 

Mig langaði að vita hvort söfnin teldu safngestakannanir ná nægjanlega utan um hvað 

fólk upplifði og hvað því fyndist um innihald sýninga og hafði ég áhuga á að vita hvaðeina 

sem þeim dytti í hug í sambandi við það. Almennt fannst viðmælendum mínum slík könnun 

ekki ná utan um þann þátt en margir voru einnig efins varðandi hversu langt ætti að seilast til 
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þess að fá að vita hvað gestir væru að hugsa, finna og upplifa. Töldu nokkrir að mikið væri 

lagt á gestinn:  

Sumum finnst bara, ég hef líka heyrt svona þetta sjónarhorn að „ég er bara að koma á safn 

til þess að skoða sýningar og njóta, ég er ekki að koma hingað til að vinna“ (Viðtal við 

Bryndísi Sverrisdóttur 31. janúar 2013). 

En við líka bara verðum að athuga það að fólk vill ekkert alltaf endilega koma á söfn til 

þess að vera í einhverju svona hlutverki gagnrýnandans eða hlutverki þess sem vill hafa 

ótrúlega mikil áhrif á sig eða hlutverki þess sem er að læra svo ótrúlega mikið (Viðtal við 

Ólöfu Sigurðardóttir 11. september 2013) 

Erum við ekki að leggja dálítið mikið á gestina að hafa svona miklar skoðanir, ég meina 

hefur maður sjálfur svona miklar skoðanir á því sem maður skoðar og heimsækir og rekst 

á? (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur 14. janúar 2013). 

Ekki er auðvelt að átta sig á upplifun gesta nema að litlu leyti og þá helst í gegnum viðhorf 

viðmælenda minna. Söfnin virðast vera með mjög sterkar skoðanir á því hvað gesturinn vill 

og þarfnast en einnig er beinlínis gert ráð fyrir að starfsemin sé jákvæð og að fólk sé þakklátt 

fyrir hana:   

Gestir eða viðskiptavinir menningar og ferðamálasviðs skora mjög hátt því að í eðli sínu 

eru menningarstofnanir þannig, fólk er mjög þakklátt fyrir starfsemina, þetta er ekki eins 

og einhver svona félagsmálastofnun eða eitthvað sem tekur á persónulegum, persónulegri 

þjónustu eða eitthvað slíkt þannig að yfirhöfuð er alltaf mikil ánægja með allar 

menningarstofnanir (Viðtal við Soffíu Karlsdóttur 22. janúar 2013). 

Þau [söfnin] hafa bara gott af því að vera í sambandi við gestina sína en hinsvegar verður 

þú að muna það að safn er bara safn, safn er ekki bráðaskurðdeild á sjúkrahúsi, safn er 

bara eitthvað sem er notað til að drepa tímann í mesta lagi. Þú veist það skiptir ekki svo 

miklu máli í lífi fólks að þetta skilji á milli feigs og ófeigs hvort þú kemur inn á þetta safn 

og mér finnst kannski stundum að þú veist, manni hættir, fólki hættir til að taka þetta 

dáldið hátíðlega (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur 14. janúar 2013). 

Þessi umræða um að fá að vita hvað gestir eru að upplifa var alls ekki auðveld og að mörgu 

leyti erfitt að fá fram skoðanir viðmælenda á því hvað ætti að koma fram hjá gestum umfram 

ánægju þeirra og velþóknun eða óánægju með það sem fer fram á söfnunum. Flestir töldu þó  

erfitt að ákvarða út frá þessari könnun um hvað hvatti gestinn til þess að koma á söfnin ( t.d. 
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Viðtal við Guðbrand Benediktson 12. nóvember og Bryndís Sverrisdóttir 31.janúar 2013). 

Þetta mætti rannsaka betur en gert er hér hvernig söfnin sjá sína gesti og hvað þau gefa sér í 

sambandi við hvað þeir upplifa. Bryndís tók mjög áhugavert dæmi um vilja Þjóðminjasafnsins 

að taka við ófyrirsjáanlegum viðbrögðum safngesta. Ári eftir búsáhaldabyltinguna var sett upp 

lítil sýning og ætlunin var að fá fólk til þess að láta í ljós skoðun sína. Spurningin var:„Við 

erum að safna hlutum úr Búsáhaldabyltingunni, finnst þér eitthvað vanta?“ Fólk átti að skrifa 

athugasemdir á þar til gerðan borða sem var hluti af sýningunni: 

B:við fengum mjög lítil svör við því en hinsvegar allskonar athugasemdir um 

stjórnmálamenn og svona margar mjög neikvæðar, þetta var svona renningur sem átti að 

skrifa þetta á og það bara misstu sig sumir algerlega þarna í reiði og illsku út í stjórnvöld 

E:já 

B:sem hafði ekkert með þessa sýningu að gera 

 E:nei, en góður efniviður ? 

B:já já gæti verið það, en ég veit það ekki þó. En þetta var dálítið óvænt líka, en þetta er 

líka af því að sýningargestir á Íslandi eru svo óvanir að taka þátt í svona, að þeir séu 

spurðir „hvernig finnst þér að sýningin eigi að vera?“ „hverju finnst þér að 

Þjóðminjasafnið eigi að vera að safna?“ (Byndís Sverrisdóttir 31.janúar 2013). 

Að einhverju leyti túlkaði Bryndís það sem svo að það hefði mistekist að leita til gesta vegna 

þess að viðbrögð fólks voru önnur en safnið hafði séð fyrir sér. Taldi hún ástæðuna vera þá að 

fólk væri óvant að taka þátt í svona verkefni og nefndi í þessu samhengi að safngestir finnist 

þeir vera að taka á sig vinnu, sem er annars á ábyrgð safnsins. En sú staðreynd að safngestir 

hafi ausið úr skálum reiði sinnar um menn og málefni, gefur mögulega það gagnstæða til 

kynna og að fyrirfram gefnar hugmyndir safnsins um sína merkingarsköpun virðist 

einfaldlega hafa meira brautargengi meðal safnsins fremur en þær athugasemdir sem komu 

beint frá safngestum. Þrátt fyrir að safnið væri að biðja um þær og þá kannski einkum vegna 

þess hversu viðbrögðin voru óvænt, eins og Bryndís bendir sjálf á.  

Að auki nefndu bæði Bryndís og Guðbrandur annað dæmi sem mér fannst tengjast 

orðræðu um söfn og sem hefur mögulega áhrif á almenning og viðhorf safna til hlutverks 

almennings. Þeim hafði báðum verið hugleikið að þegar söfn setja upp menningarsögulegar 

sýningar að þær eru yfirleitt aldrei gagnrýndar í fjölmiðlum, að aðeins sé um að ræða frétt eða 

umfjöllun en aldrei gagnrýni. Þetta litla dæmi vakti upp spurningar um hvort almenningur 
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teldi miðlun á menningararfinum hafna yfir gagnrýna umfjöllun? Ástæðuna töldu bæði 

Bryndís og Guðbrandur að einfaldlega væri um hefð að ræða:  

E: já, bara hefð að þær séu einhvernveginn hafnar yfir gagnrýni eða? 

B: nei, hefðin er bara að það er skrifað um listsýningar, það er skrifað um bókmenntir og 

svo kvikmyndir núna en þetta er bara, hefur einhvern veginn orðið eftir.... einhverntíma 

nefndi ég þetta uppi á Morgunblaði, ég var þar í einhverjum erindagjörðum og fólk sagði 

„bara já! já! þú meinar “[það] hafði aldrei hugsað um þetta (Viðtal við Bryndísi 

Sverrisdóttur 31. janúar 2013). 

Ég reyndi það á sínum tíma, mér fannst þetta vanta og reyndi að hafa samband við 

Morgunblaðið. Við vorum að spá hvort að þetta ætti heima í Lesbókinni en það náði 

einhvernveginn ekkert inn sko og er ekki hefð fyrir þessu með sögusýningar en oft hefur 

verið skrifað um listsýningar (Viðtal við Guðbrand Benediktsson 12. nóvember 2013). 

Bæði töldu að menningarsögulegar sýningar ættu alls ekki að vera hafnar yfir gagnrýni og það 

væri gagnlegt fyrir söfn að fá slíka umfjöllun. Enn verra væri ef ástæðan væri sú að 

almenningur hefði bara hreinlega ekki áhuga (Viðtal við Guðbrand Benediktsson 12. 

nóvember 2013). Ég velti því samt fyrir mér hvað þau eiga við með hefð og af hverju þeirri 

uppástungu sé hafnað að í einhverjum tilfellum sé ástæðan sú að menningararfurinn sé talinn 

hafinn yfir gagnrýni. Til að mynda þegar safn setur hann fram, er ekki líklegt að það umboð 

sem stofnuninni sé falið að miðla menningu geri það að verkum að frekar sé farin sú leið að 

fjalla um sýningar en að gagnrýna þær? Sú hefð sem talað er um, er hægt að kalla ákveðið 

löggildingarlögmál í orðræðunni. Hún er þannig einskonar ferli sem byggir á orðum, 

hugmyndum og athöfnum sem geta orðið að þrástefum í umræðunni. Líkt og þegar eitthvað er 

talið „heyrast oft og mörgum sinnum“. Orðræða er sköpuð af þeim sem taka þátt í henni með 

meðvituðum og ómeðvituðum athöfnum og yrðingum og verður þannig að mynstri eða 

sögulegum og pólitískum löggildingarlögmálum (Ingólfur Ásgeirsson, 2006:179-180). Eins er 

hægt að segja að hugmyndir safnsins varðandi hvað séu heppilegar athugasemdir um 

búsáhaldabyltinguna verði að sterkara lögmáli en andstæðar hugmyndir almennings. Önnur 

löggildingarlögmál sem komu fram birtast í fyrirframgefnum hugmyndum um safngestinn. 

Talað er um að safngestum leiðist að lýsa skoðunum sínum eða þeir ekki taldir hafa miklar 

skoðanir yfirhöfuð. Einnig að safngestir séu þakklátir og áhugasamir (Viðtal við Soffíu 

Karlsdóttur 22. janúar 2013). Talið er að vel menntaðir gestir komi á söfnin frekar en aðrir og 

þannig er gefið í skyn að beint orsakasamhengi sé á milli þess að vera vel menntaður og 
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kunna að meta söfn.  Það gefur til kynna að þá séu einhverjir sem ekki enn hafa lært að meta 

þau. Í sögulegri og pólitískri samverkan hefur hlutverk safna frá upphafi verið að siðbæta, 

fræða og mennta almenning um menningararfinn. Ef fjölmiðlar finna sig ekki í því hlutverki 

að fjalla um framsetningu menningararfsins þegar safn í þjóðareigu setur upp sýningu, þá 

gefur það mögulega til kynna eigin ögun fjöldans, að efast ekki um framsetningu 

menningararfsins á söfnum. Það er ekki ólíkleg tilgáta þegar haft er í huga að eitt af 

höfuðmarkmiðum safna er að ala upp safngesti framtíðarinnar sem kunna þá bæði að meta 

starfsemi safna og að einhverju leyti að efast ekki um það sem sett er þar fram.  

 
5.7 Framtíðarsýn 

Árangursmælingar eru stefna borgarinnar og eigenda safna (ríki og Reykjarvíkurborg) og ná 

til flestra þjónustustofnanna. Stefna borgarinnar eða hugmyndir um hvernig meta skuli 

árangur virðist hafa hér einhver áhrif á snið kannana. Margar leiðir hafa til að mynda verið 

farnar sem miðast einkum að því að telja gesti. Hvort sem það er í afgreiðslu eða með teljara 

við sérstök tækifæri. Myndavélar hafa einnig verið notaðar við slíkt en gafst þó ekki 

nægjanlega vel á Árbæjarsafninu:  

það var myndavél staðsett úti og allt í einu fjölgaði gestum eftir því sem veðrið var verra, 

eftir því sem snjóaði meira voru fleiri gestir. Svo áttuðum við okkur á því að vélin var 

alltaf að telja snjókorn og sama gerðist niður á Listasafni Reykjavíkur. Þar var alltaf 

brjáluð traffík klukkan sjö á morgnanna og safnið var ekki opið. Þetta var vegna 

skuggavarps á stóru gluggunum og vélin greindi það (Viðtal við Guðbrand Benediktsson 

12. nóvember 2013).   

Ég hafði að einhverju leyti gefið mér það að hagrænn árangur sé það tungumál sem pólitískar 

nefndir og ráð skilja og nota öðru fremur þegar verið er að meta árangur starfsemi hinna ýmsu 

stofnanna. Sérstaklega í ljósi þess að framlög ríkis til menningarstofnanna hefur minnkað og 

að aukin krafa er á söfn að afla sértekna, eins og fjallað hefur verið um í öðrum kafla. Þegar  

Guðbrandur talaði um það hvort höfuðmarkmið safna væri að vekja upp ánægju meðal gesta, 

að hagræn nálgun geti mögulega haft áhrif á stefnumótun:  

Já, það getur verið auðvitað, verið hvati það er að segja að svona kannanir eða 

árangursmarkmið geta náttúrulega farið að hafa of mikil áhrif á stefnumótunina og 

markmiðin í safnastarfinu eða sýningarstarfinu (Viðtal við Guðbrand Benediktsson 

12.nóvember 2013).  
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Þegar viðmælendur mínir voru spurðir hvort safngestakannanir í þessu formi væru gagnlegar 

til þess að sýna fram á árangur töldu allir safngestakannanir oft vera notaðar sem slíkar og þá 

einnig til þess að fá aukið fjármagn: 

Já, já gagnvart sínum eigendum, jú jú örugglega, ég efast ekkert um að sum söfn hafi 

notað þetta akkúrat til þess að leggja fyrir sína eigendur og segja „það er mikil ánægja“ „ 

við skiptum máli hér“ (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur 14. janúar 2013). 

Hinsvegar var mér jafnoft bent á að pólitískur tilgangur væri ekki höfuðmarkmið slíkra 

kannana þótt þær væru einnig nýttar þannig, heldur væri tilgangurinn að fá að vita hvað 

safngestinum finnst og bæta innra starf safna (t.d Viðtal við Ólöfu Sigurðardóttur 11. 

september og Bryndísi Sverrisdóttur 31.janúar 2013). Þar sem lítil reynsla er af annarskonar 

safngestakönnunum sem byggja ekki á árangursmælingum var erfitt fyrir viðmælendur að 

gera sér í hugarlund um hvernig hægt væri að sýna fram á árangur á annan hátt, til dæmis 

áhrif sýninga og miðlunar safna. Guðbrandur taldi þó rýnihópageta verið mjög gagnlega:20  

Eins og Minjasafnið til dæmis, þegar móta á stefnu safnsins fyrir næstu fjögur árin að þá 

er auðvitað fróðlegt að heyra í fulltrúum einhverra hópa. Eins og til dæmis kennurum eða 

eldri borgurum eða eitthvað slíkt og jafnvel einhver svona sem getur „representerað“ 

sjónarmið ferðamanna (Viðtal við Guðbrand Benediktsson 12.nóvember 2013). 

Skólabörn eru oft látin lýsa reynslu sinni af safninu. Þau skrifa sögur, teikna myndir og eru oft 

látin vinna verkefni strax eftir heimsókn sína á safnið. Þegar falast var eftir því hvernig hægt 

væri að átta sig á upplifun gesta benti Hjörtur á að í fræðsluverkefnum Grasagarðsins fyrir 

leikskólabörn hefðu börnin teiknað myndir af upplifun sinni sem sýndi að hún náði ekki 

eingöngu til heimsóknarinnar heldur til þess sem hver og einn taldi markvert og hafði áhrif á 

viðkomandi og oft var um að ræða upplifun sem tengdist ekki endilega safninu. Til dæmis ef 

kennarinn var í rauðum stígvélum eða furðulegri regnkápu rataði hún á mynd barnanna 

(Viðtal við Hjört Þorbjörnsson 1. febrúar 2013). Guðbrandur  lýsti svipaðri reynslu og í 

Minjasafni Reykjavíkur hefur verið samvinna við sérfræðinga hjá skóla og leikskólasviði 

borgarinnar: 
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Guðbrandur benti í því sambandi á erindi Sigrúnar Kristjánsdóttur þar sem hún lýsti því ferli að nota  rýnihópa 

fyrir nýja grunnsýningu í Safnahúsinu á Húsavík. Menningarmiðstöð Þingeyinga hlaut safnaverðlaun 2012 fyrir 

þá sýningu. Á síðu Safnaráðs segir meðal annars: Að baki sýningarinnar liggur hugmyndavinna hóps 

einstaklinga sem koma úr ýmsum áttum og leggja til verkefnisins reynslu á sviði ólíkra fræðigreina, lista og 

hönnunar. Sú vinna skilaði sér í fjölbreyttri og ferskri nálgun og fleiri sjónarhornum en oft sjást í sýningum af 

þessum toga http://www.safnarad.is/um-safnarad/frettir/nr/212  
  

http://www.safnarad.is/um-safnarad/frettir/nr/212
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þar er okkur bent á að það eru sérstök fræði í þessu. Það þarf eiginlega að spyrja á 

staðnum. Ef þú spyrð kannski þegar þú ert komin aftur í skólann þá taka krakkarnir með í 

dæmið rútuferðina. Ef það var rosagaman í rútunni að þá var allt í einu orðið rosagaman í 

safninu þú skilur. Þau eru einhvernvegin að horfa á heildarpakkann og þá fáum við ekki 

eins hreinar niðurstöður (Viðtal við Guðbrand Benediksson 12. nóvember 2013).    

Hinsvegar má velta því fyrir sér hvort safnreynsla sé ekki eins fyrir fullorðnum gestum? Að 

hún sé ekki aðskilinn frá annari reynslu, hvort sem um er að ræða félagslega ef maður fer með 

fjölskyldu sinni, einn eða með vinum eins og þegar hefur verið rætt um í fjórða kafla. Hvort 

það hafi áhrif að rúnta lengi um í rigningu að leita að safninu og þar fram eftir götum. 

Guðbrandur taldi það líklegt en benti á að áherslan er á eins hreinar niðurstöður og hægt er og 

slík nálgun einkenndi viðtölin um safngestakannanir Safnaráðs að miklu leyti (Viðtal við 

Guðbrand Benediktsson 12. nóvember 2013). Það má segja að slík nálgun stangist töluvert á 

við fræðilega umfjöllun í hverju mikilvægi safngestakannana eigi að felast. Hlutverk safna 

hafa tekið breytingum eins og bent hefur verið á, og þá sérstaklega gagnvart safngestinum. 

Safngesturinn virðist í auknum mæli álitinn viðskiptavinur sem eigi umfram allt að vera 

ánægður (sjá kafla 2). Má segja að með því að leggja áherslu á „hreinar niðurstöður“ er ekki 

verið að taka tillit til þeirrar fræðilegu umræðu sem á sér stað innan safnafræðinnar. Ég bað 

viðmælendur að gera sér í hugarlund einhverja framtíðarsýn um safngestakannanir. Helst 

nefndu viðmælendur að hægt væri að taka viðtöl við gesti og Bryndís nefndi GLO sem dæmi 

og taldi að Þjóðminjasafnið ætti langt í land með að framkvæma slíkar kannanir (Viðtal við 

Bryndísi Sverrisdóttur 31. janúar 2013). Viðmælendum mínum fannst erfitt að sjá slíkt 

verkefni fyrir sér vegna kostnaðar og manneklu, en einnig hvað varðar aðferðafræði og 

framkvæmd.   

Já það gæti verið gagnlegt og ef það væri nægt fjármagn myndi ég hafa sérstakan 

starfsmann í þessu, það þyrfti í rauninni einhver að vera sem gæti farið í saumana á þessu 

en eins og þetta er, er maður bara einhvernveginn að hlaupa í þetta með öðru (Viðtal við 

Bryndísi Sverrisdóttur 31. janúar 2013). 

Þá þyrftirðu að fara í einhver djúp viðtöl og ég veit ekki hvernig þú ætlar að ná því úrtaki 

eða ætlar að framkvæma það. En það er allt önnur nálgun en þess, en ég spyr mig líka 

varðandi slíkar [viðtals] kannanir ertu þá ekki að búa til allt aðra upplifun ef hann 

[gesturinn] væri ekki að taka þátt í könnuninni? Ég meina heldurðu ekki að manneskjan 

setji sig í aðrar stellingar ef hún veit að hún er að taka þátt í könnun? (Viðtal við Ágústu 

Kristófersdóttur 14. janúar 2013). 
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Það var nemandi hér í fyrra sem gerði könnun á upplifun og hún tók viðtöl við gesti.
 21

  

Mér fannst mjög áhugavert að skoða hennar niðurstöður og líka taka þátt í þessu og fólk 

tók þessu yfirleytt bara vel. En þetta er náttúrulega spurning af mati. Að gera það sem er 

áríðandi versus það sem er nauðsynlegt eins og til dæmis að meta árangur sýninga. Við 

gerum ekki mikið af því og það er örugglega nauðsynlegt en það er svo margt nauðsynleg 

sem við erum ekki að gera (Viðtal við Ólöfu Sigurðardóttur 11. September 2013). 

Þrátt fyrir að markmið safngestakönnunarinnar hafi verið frekar yfirborðskennt yfirlit og 

tilgangurinn ekki að lesa djúpt í gesti eða upplifun þeirra (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur 

14. janúar 2013). Þá setti Guðbrandur spurningarmerki við það að höfuðmarkmið safna sé að 

veita ánægju þegar hann var spurður hversu vel árangursmælingar henta söfnum til þess að 

átta sig á upplifun gesta: 

Líka hvaða þjónustu eru söfnin að veita, jú það er svo sem sagt að safnið eigi að vera til 

ánægju í lögum og siðareglum og svoleiðis, en það er kannski ekki aðalmarkmiðið að 

söfnin séu bara alltaf á bleiku skýi og gestirnir hér heyri bara um það sem var jákvætt í 

fortíðinni og eitthvað slíkt (Viðtal við Guðbrand Benediktsson 12. nóvember 2013). 

Það er umhugsunarefni og vakti undrun mína hversu grunnt er á aðferðafræðilegum skilningi 

viðmælenda minna. Eins og sýnt hefur verið fram á í umfjöllun um svið safngestarannsókna 

(sjá kafla 4) eru til mjög svo þróuð og prófuð mælitæki á þessu sviði. Að einhverju leyti má 

segja að viðhorf safnamanna liggi til grundvallar í nálgun þeirra á því verkefni sem 

safngestakönnun er eða hvernig það gæti verið og nauðsynlegt er að koma áherslum 

safnafræðinnar í Háskóla Íslands og rannsóknaraðferðum félagsvísindanna sterkar inn í þessar 

samræður, eins og Ágústa bendir á : 

Af því safnamenn sjálfir, jú þeir vilja alveg tala við gestina og fá einhverjar ákveðnar 

upplýsingar, en þeir eru kannski ekki mjög svona fræðilega þenkjandi í nálgun sinni á 

svona verkefni. Þeir vilja hafa þetta svolítið straumlínulagað og einfalt og að þetta gangi 

hratt fyrir sig og þetta sé ekki of kostnaðarsamt (Viðtal við Ágústu Kristófersdóttur 14. 

janúar 2013). 

Einnig kom fram áhugaverður punktur hjá Ólöfu. Að það þurfi hvatningu til að stíga ný skref 

sem eru ekki partur af rútínunni. Með hennar orðum, þá gerir enginn neitt einn. Í þessu 

sambandi tók hún dæmi af verkefni um fræðslu skólabarna sem hana langaði að sinna betur. 
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Sigríður Melrós Ólafsdóttir (2013) gerði MA rannsókn eftir mælistiku GLO á upplifun, virkni og nám gesta á 

sýningunni „Aðdráttarafl-hringlaga hreyfing“  í Hafnarborg  http://hdl.handle.net/1946/15637 

  

http://hdl.handle.net/1946/15637
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Þó taldi hún að Hafnarborg hefði tekist að stíga ýmis ný skref sem hefði verið erfitt ef ekki 

hefði verið öflugur samræðugrundvöllur meðal starfsmanna í Hafnarborg. Lagði hún einnig 

áherslu á hversu mikilvægt er að eiga samtal við aðra og fá faglega örvun: 

Þú þarft einhvernveginn að hafa eitthvað umhverfi sem þróar þig og margir hafa einmitt 

horft til Farskólans sem einhvers svona vettvangs þar sem fólk fær faglegan stímulans, en 

það er náttúrulega bara einhverjir þrír dagar á ári  (Viðtal við Ólöfu Sigurðardóttur 11. 

september 2013). 

Söfn eiga í samtali við gesti á óformlegan hátt í gegnum ýmsa þætti starfseminnar. Söfn fá þar 

upplýsingar sem þau telja mikilvægar og hafa þannig aflað sér þekkingar og hafa tilfinningu 

fyrir því sem gestum finnst og hvers vegna þeir eru að koma á söfnin. Hægt er að tala um 

innsæi sem starfsfólk safna eflir og vinnur úr. Þetta er þáttur í starfsemi safna sem hlýtur að 

teljast mikilvægur fyrir starfsemi þeirra og er þáttur sem mætti gera skilvirkari með aukinni 

þátttöku í safngestarannsóknum (sjá kafla 4). Svör viðmælenda minna benda til þess að 

samtöl við gesti gefa söfnum miklar upplýsingar, eins og eftirfarandi dæmi sýnir:   

Maður finnur það þegar það eru stórar hátíðir, þá er fullt af Íslendingum og þá heyrir 

maður það sem fólk er að segja, þá heyrir maður ofsalega miklar ánægjuraddir. Fólk er að 

muna eftir „afi minn var á sjó“„ég man eftir þessu“.Fólk er rosalega mikið að leita eftir 

persónulegum tengingum. Við höfum heyrt það mikið frá erlendum gestum um að þeim 

finnst þeir skilja Ísland betur eftir þetta. Íslendingum reyndar líka, við erum bara komin 

svo langt frá þessu að fólk fær oft þessa  upplifun „vá hvað þetta hefur verið rosalega 

erfitt“ [að stunda sjóinn] (Viðtal við Ingibjörgu Áskelsdóttur 13. ágúst 2013). 

Við reynum að ná því með samtali við þessa gesti og góðum tengslum eins og til dæmis 

við mennina sem koma hérna á hverjum morgni og og spjalla saman eftir sundlaugarnar. 

Við gefum þeim kaffi og í desember förum með kaffið út og spjöllum og förum út með 

piparkökur og tökum jafnvel smá tíma til að rækta það samband (Viðtal við Hjört 

Þorbjörnsson 1. febrúar 2013).  

 

5.8 Samantekt  

Gögnin úr viðtölunum sem hér verið tíunduð eru á engan hátt tæmandi og ekki er gerð grein 

fyrir sem fram kom. Ég hef reynt að draga fram aðalatriðin en ýmislegt mætti kanna nánar. Til 

að mynda komu fram ýmsar áleitnar vangaveltur um samband safna við eigendur sína og 

mögulega hefur það samband áhrif á áherslur safna í safngestarannsóknum. Hinsvegar var 
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erfitt að fá fram miklar umræður um það og í þeim tilfellum sem umræðan fór á flug fannst 

viðmælendum mínum óþægilegt að gagnrýna eigendur safna. Sú umræða snerti þó aðeins 

óbeint safngestakannanir eða árangursmat. Heldur var að mati viðmælenda, um að ræða skort 

á skilningi eigenda (ríkis og borgar) á starfsemi safna. Einnig komu fram áhyggjur af því að 

söfnin séu mjög þjónustumiðuð, sérstaklega þau sem fá marga erlenda gesti og það geti bitnað 

á sýningarhaldi og miðlun menningar á þann hátt að miðað sé of mikið við söguskoðun sem 

erlendum ferðamönnum gæti hugnast fremur en innlendum gestum. Þar af leiðandi gæti slík 

nálgun haft tilhneigingu til þess að meta starfsemina á hagrænan máta. Einu 

safngestakannanirnar sem hafa verið gerðar kallast mjög á við árangursmat og mælingar 

borgarinnar. Engin samanburður er þó til staðar og því var slík nálgun oft eina nálgunin í 

hugum viðmælenda minna.  

Víst er að mikill áhugi er meðal safna að fá að vita hvað gestum finnst um starfsemi 

safna og er safngestakönnun álitin mjög mikilvægt tæki fyrir innra starf safna sem og að sýna 

fram á árangur þeirra. Mikið magn upplýsinga er hægt að vinna úr slíkri könnun en nánast öll 

söfnin gáfu í skyn eða töldu sig ekki hafa nægjanlegt svigrúm til þess að vinna úr þeim 

gögnum. Mér fundust væntingar viðmælenda minna litast mjög af þeirri hugmyndafræði sem 

liggur að baki árangursmælingum. Einkum vegna þess að gagnrýni á slíka nálgun var lítil sem 

engin þrátt fyrir að á sama tíma töldu viðmælendur mínir að athugasemdir gesta væru sá 

þáttur sem þeir hefðu alls ekki viljað missa af, eða töldu þær segja mest um upplifun gesta og 

eða innihald sýninga. Samt er það svo að ef söfnin báðu ekki um þann þátt sérstaklega þá 

hefðu þau ekki fengið athugasemdirnar í hendurnar þar sem Outcome vann ekki úr þessum 

niðurstöðum. Samband safna við sína gesti og hvernig söfn nálgast það verkefni að meta 

starfsemi safna, einkennist mjög af fyrirframgefnum hugmyndum um hvað safngesturinn vill 

og þarfnast. Til að mynda athugasemdir um að safngesturinn vilji ekki vera „í vinnunni“ þegar 

talað var um að meta sýningar. Eða að „mikið væri á safngestinn lagt“ og að safngesturinn 

hafi mögulega ekki svo miklar skoðanir á því sem fyrir augu ber. En þó má segja að annað 

hafi komið í ljós þegar Þjóðminjasafnið ætlaði að gera grein fyrir Búsáhaldabyltingunni. 

Hinsvegar pössuðu viðbrögð gesta ekki við þær forsendur sem safnið hafði gefið sér og því 

ekki endilega talin góður efniviður. Einnig fannst mér einkennilegt að taka fram að ekki væri 

hægt að líkja söfnum við aðrar stofnanir eins og félagsmálastofnun eða sjúkrahús. Það vekur 

upp spurningar um hvort söfn telji sig vera undir pressu ný-safnafræðinnar, um að vera í betri 

tengslum við sína gesti. Hinsvegar er það ljóst af þessum gögnum að tilfinnanlega skortir 

faglega yfirsýn og þekkingu til þess að meta áhrif safna og þar kreppir skó safna. 
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Yfir heildina var þó markmiði viðtalana náð sem var að reyna að fá innsýn í aðstæður 

safna í tengslum við notkun þeirra á safngestakönnunum og átta sig á hvað söfnin vilja fá út 

úr safngestakönnunum. Þær ályktanir sem ég dró af gögnunum eru í stórum dráttum að 

söfnum virðist sárlega vanta framtíðarsýn og fjölbreytta aðgerðaráætlun varðandi hvernig 

hægt er að meta áhrif starfseminnar á gesti á fjölbreyttan máta og hvernig best sé að vinna 

með slík gögn. Leiðirnar eru margar og könnun Safnaráðs metnaðarfullt skref í þá átt. En sú 

leið sem var farin er aðeins ein af mörgum og nær aðeins til mælanlegra þátta. 

Sérfræðikunnáttu á sviði safngestarannsókna þarf að efla en ekki síður þarf hugarfar 

safnafólks að endurspegla áhuga og vilja til þess að efla þekkingu á þessu sviði og læra að 

nota hana söfnunum til framdráttar á skilvirkan og faglegan máta. Þetta er ekki í forgangi í 

starfsemi safna og virðist ekki sérstakt áhyggjuefni meðal þeirra heldur.   

Áhugavert var einnig að heyra að safnamenn telja mikilvæga upplýsingar um 

væntingar og upplifun gesta, koma fram í óformlegum samtölum. Starfsfólk þróar þannig með 

sér ákveðið innsæi á þarfir gesta sem nýtist í starfsemi safna. Slík þekking er annars eðlis en 

fyrirframgefnar hugmyndir um safngestinn, þótt slíkar upplýsingar séu einnig notaðar sem 

löggildingarlögmál í orðræðunni um hvað safngesturinn vill. Margt bendir til að samband 

safna við sína gesti sé mikilvægur þáttur sem hefur í raun áhrif á starfsemi safna. En þá má 

spyrja sig hvort það sé nóg að hafa eitthvað á tilfinningunni? Er það ásættanlegt að upplifun 

gesta sé óhöndlanlegt svið sem söfnin telja hreinlega ekki á sínu færi að rannsaka? Er það í 

lagi að reka menningarstofnanir án þess að vita hvaða gildi þær hafa fyrir almenning? Þessar 

spurningar eru knýjandi, ekki síst í ljósi þess sem rætt er um í fyrrihluta ritgerðarinnar og 

sýnir fram á ríkulegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði víða um heim og sem 

hafa skilað niðurstöðum sem gefur gestum, söfnum og ekki síst eigendum þeirra góðar 

ástæður til að huga vel að þessum málum.  

 

6 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um svið safngestarannsókna og þýðingu þeirra fyrir söfn og 

hvernig það hefur áhrif á fræðsluvettvang þeirra. Ný-safnafræðin telur að söfn þurfi að 

uppfylla ákveðnar væntingar um að gera sig gildandi sem samfélagsvettvang. Fræðimenn eru 

ekki sammála um í hverju samfélagsleg ábyrgð safna skuli felast en sú ábyrgð er einkum 

skilgreind í gegnum fræðslu og menntunarhlutverk þeirra. Fræðsluhlutverk safna hefur verið 

skilgreint í gegnum sérstök verkefni safnfræðslu eins og móttöku og leiðsögn skólahópa en 

því er velt upp hér samkvæmt nálgun Hein hvort menntunar og fræðsluhlutverk safna sé í 

raun undirliggjandi þráður í öllu safnastarfi. Kenningar í menntun og fræðslu, bæði hins 
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hefðbundna skólakerfisins og fræðslu safna er mjög mótaðar af hugsmíðahyggju og 

framsæknum kennsluaðferðum og vill Hein meina að slík nálgun feli í sér það markmið að 

bæta samfélagið og gera borgara samfélagsins meðal annars hæfari til að taka upplýstar 

ákvarðanir í lýðræðislegu samfélagi. Weil og fleiri deila þeirri skoðun að framlag safna til 

samfélagsins felist fyrst og fremst í tæknilegri sérþekkingu sem fellur að áliti Appleton í 

skuggann af þeirri starfsemi safna sem snýr að því að þjóna neytendum.  

Ný safnafræðin er undir miklum áhrifum hnattrænna breytinga og umræðu um 

fjölmenningu. Fjölmenning er hugtak sem allar stofnanir eru taldar þurfa að taka tillit til. Bent 

var á að þrátt fyrir að hugtakið væri ætlað til þess að auka skilning á fjölbreytileika menningar 

er hættan sú að hugtakinu sé beitt sem öðrun á þá hópa sem eru taldir skera sig frá ríkjandi 

menningu hverju sinni. Það sama má segja um nauðsyn þess fyrir söfn að tileinka sér 

hugmyndafræði kynjafræðinnar. Nauðsynlegt er að söfn átti sig á ábyrgðarhluta sínum 

gagnvart ólíkum hópum samfélagsins og fjölbreyttri samsetningu fólks innan þessara hópa. 

Ábyrgðarhluti safna er því mikill að miðla menningararfinum svo flestir finni samhljóm í 

þeim sameiningartáknum sem verið er að hampa hverju sinni.  

Hlutverk safna hafa tekið miklum breytingum og auknar kröfur eru um að söfn séu 

stofnanir sem séu reknar með hagrænum árangri. Fjárframlög til safna hafa minnkað og þau 

finna fyrir þrýstingi að skapa tekjur til þess að reka sína starfsemi. Safngestir hafa því tekið 

sér stöðu neytenda í auknum mæli sem hefur áhrif á árangursmat og þá nálgun sem eigendur 

safna og söfnin velja þegar verið er að meta árangur starfseminnar. 

Talning gesta, aðsókn og ánægja þeirra eru þeir þættir sem eru helst taldir endurspegla 

hversu vel hefur tekist með starfsemi safna. Þetta hefur safnafræðin þó gagnrýnt og svið 

safngestarannsókna hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og stöðugt er verið að leita 

nýrra leiða til þess að átta sig á upplifun gesta af safnaheimsókn og þá einkum hvað varðar að 

þróa aðferðarfræði sem nær umfram ánægjustuðla og niðurstöðumat. Einkum er áhugaverðar 

rannsóknir sem krefjast ekki aðeins þátttöku gesta heldur líka starfsfólks safna, með það að 

markmiði að beita uppgötvunum rannsóknarferlisins samstundis á sýningar og miðlun 

safnsins. Að um sé að ræða einskonar lífrænt ferli sem gefur gríðarlega möguleika til þess að 

vera í nánum tengslum við hvað er að gerast á safninu, hvaða áhrif sýning hefur á gesti og 

hvað skuli koma næst í miðlun, sýningargerð og hvernig er hægt að bæta starfsemi safna.  

Aðferðir og nálganir eru ólíkar og árangursmat er aðeins ein leið af mörgum sem 

hentar vel til þess að mæla fyrirframgefna ætlun að ákveðnu markmiði. Þau viðtöl sem voru 

tekin við safnafólk fjallaði um mjög afmarkað efni eða safngestarannsóknir Safnaráðs og þar 

sem reynsla hér er lítil af safngestarannsóknum virtist viðmælendum mínum vanta samanburð 
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og því var gagnrýnin umræða af skornum skammti. Safngestarannsóknir eru svið sem varla 

þekkist hér á landi.  

Það verður að teljast spennandi vettvangur og mörg tækifæri hljóta að felast í því að 

plægja þann akur til þess að efla reynslu, þekkingu og innsæi safnafólks á því hvaða áhrif 

starfsemi safna hefur á samfélagið. Það hlýtur að vera grundvallaratriði fyrir söfn að geta 

aflað gagna og unnið úr þeim á skilvirkan og fjölbreyttan hátt. Niðurstaða þessarar ritgerðar er 

því sú að söfnum sé mikilvægt að taka safngestarannsóknir inn í starfsemina sem öflugt 

verkfæri til þess að bæta hana og vera í betri tengslum við hvað safngestir eru að upplifa. 

Hvernig eiga söfn annars að geta uppfyllt þær væntingar að vera sá samfélagsvettvangur sem 

óskað er eftir?  
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Viðaukar 

Rafrænn póstur sendur 28. Janúar 2013 þegar óskað var eftir viðtali og efni 

rannsóknar kynnt. 

 

 

 

 

Ég er MA nemi í safnafræði og er að gera stutta eigindlega 

rannsókn í kúrs 

í HÍ, værir þú til í viðtal, 30-40 mín um þær 

safngestakannanir sem Safnaráð var í forsvari fyrir 2010 og 

2011. 

 

Helst er ég að hugsa um hvaða væntingar og markmið safnið 

hefur til slíkra kannana, hvernig safnið hefur aðlagað 

kannanirnar að sínum þörfum, ef sú er raunin og hvaðeina sem 

þér dettur í hug í sambandi við það.   

 

með bestu kveðju 

Elísabet Pétursdóttir 
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Spurningar  

1. Hvað geturðu sagt mér um þær safngestakannanir sem Safnaráð var í 

forsvari fyrir 2010 og 2011–og safnið lagði fyrir sína gesti ? 

2. Tók ykkar safn þátt í að staðfæra kannanirnar ?  

3. Breytti safnið sjálft eitthvað eða bætti við kannanirnar frá eigin brjósti?  

4. Hver eru helstu markmið safnsins með könnunum ? 

5. Hvernig fannst ykkur takast til– markmiðum ykkar náð ? 

6. Nú er athugasemdardálkur aftast –hvernig fannst ykkur hann koma út ? 

7. Telurðu safngestakannanir geta verið pólítískt tæki-til að fá fjármagn til 

dæmis? 

8. Nú eru safngestakannanirnar mjög miðaðar að ánægjustuðli og að því að 

mæla árangur starfseminnar samkvæmt ánægju gesta–sem er í takt við 

árangursmælingar borgarinnar– er það mögulega tungumál sem pólitískar 

nefndir skilja umfram annað ?  

9. Telurðu slíka könnun ná að endurspegla upplifun gesta á sýningunum 

safnsins ? 

10.  Nú er könnunin mikið um þjónustu og aðgengi og síðan ánægju gesta-Ef 

um væri að ræða könnun sem snéri einungis að upplifun gesta-sérðu það 

fyrir þér ? 

11. Telurðu söfn vera í stakk búin til að nýta sér upplýsingar úr slíkum 

könnunum-eða hafa áhuga á slíku ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


