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Útdráttur 

Markmið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á kenningar og hugmyndir um safnfræðslu á með 

það fyrir augum að greina fræðslustarf í Hönnunarsafni Íslands einkum út frá hugsmíða-

hyggjunni. Hugsmíðahyggjan er ríkjandi hugmyndafræði í fræðslustarfi á söfnum. Með því að 

máta hugsmíðahyggjuna við fræðslustarf Hönnunarsafnsins starfa er hægt að staðsetja 

fræðslustarf safnsins og þróun þess nokkuð vel. Með greiningunni legg ég grunn að næstu 

skrefum í stefnumótun safnsins. Með því að skoða fræðslustarfið út frá þessum kennslufræðilegu 

kenningum er hægt að sjá sterkar og veikar hliðar þess. Fræðslustarfið er metið út frá sjö 

eftirfarandi þáttum: 1) Er reynt að tengja við fyrri reynslu og þekkingu; 2) Mismunandi 

námsstílar; 3) Gagnvirkni í sýningum; 4) Félagsleg samskipti; 5) Fræðsla miðuð við mismunandi 

þroskastig. 6) Vitsmunalegar áskoranir þar sem reynir á gesti; 7) Starfsfólk safnsins geri sér grein 

fyrir mikilvægi ofangreindra þátta fyrir annað starf safnsins. Einnig nýti ég mér GLO-módelið og 

valfrelsiskenningu Falk og Dierking. Niðurstöður leiða í ljós að það vantar skýra fræðslustefnu 

sem safnið getur miðað við. Leggja þarf áherslu á að vinna þá stefnu til þess að geta byggt á því 

starfi sem unnið var af fræðslufulltrúa hönnunar hjá Garðabæ og til þess að fræðslustarf verði 

faglegt.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA-gráðu í safnafræði við Félags-og 

mannvísindadeild í Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurjón Baldur Hafsteinsson, dósent við  

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands og eru honum færðar þakkir fyrir hvatningu og góð ráð 

varðandi efnistök ritgerðar. 

Ég vil sérstaklega þakka Kristínu Unnsteinsdóttur og Helga Sigurbjörnssyni fyrir yfirlestur og 

góð ráð. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum ómetanlega aðstoð og hvatningu á lokametrunum 

við samningu ritgerðarinnar. 
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1. Inngangur  

Megintilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á kenningar og hugmyndir um safnfræðslu á 

Íslandi og í nágrannalöndum okkar með það fyrir augum að greina fræðslustarf í Hönnunarsafni 

Íslands einkum út frá hugsmíðahyggjunni. Hugsmíðahyggjan er ríkjandi hugmyndafræði í 

fræðslustarfi á söfnum. Með því að máta hugsmíðahyggjuna við fræðslustarf Hönnunarsafnsins 

eins og það hefur verið síðan það tók til starfa er hægt að staðsetja fræðslustarf safnsins og þróun 

þess nokkuð vel. Á þessari greiningu mun ég byggja framtíðarsýn fyrir safnið.  

Skýrslan Fræðsla fyrir alla sem kom út árið 2007 skilgreinir og markar stefnu fyrir safnfræðslu 

og menntunarhlutverk safna á Íslandi. Þar er tekið fram að oft á tíðum sé orðið safnfræðsla 

einungis notað yfir þjónustu safna við hið hefðbundna, formlega skólakerfi.  

Menntunarhlutverk safna er í reynd mun víðtækara[...]. Menntun og fræðsla er undirliggjandi í öllu 

safnastarfi. Söfnun, varðveisla, forvarsla og rannsóknir á safnkosti fer fram meðal annars í því 

skyni, að miðla megi þekkingu um liðna tíð, náttúruna og listir til samtímans og komandi kynslóða 

(Safnaráð, 2007).  

AlmaDís Kristinsdóttir (2010; 2011) hefur fjallað um safnfræðslu og skilgreiningu á henni og 

bendir á að þegar reynt er að skilgreina hugtakið sé horft til menntunarhlutverks safna og þeirra 

þekkingarfræðilegu hugmynda og aðferða sem beitt er til að stuðla að námi á söfnum. Nú á 

tímum leggja söfn sig fram við að skilgreina sig sem menntastofnanir sbr. stefnumörkun 

Þjóðminjasafnsins sem er orðið að háskólastofnun og hefur því það hlutverk með höndum að 

vinna að rannsóknum en einnig að kenna út frá safnkosti sínum. Þessi áhersla á að söfn séu fyrst 

og fremst menntastofnanir er ekki einskorðuð við Ísland. Í Bretlandi voru gerðar þrjár 

yfirgripsmiklar rannsóknir (1999) á því hvaða lærdóm gestir draga af heimsóknum sínum á söfn. 

Niðurstöður þeirra rannsókna eru áhugaverðar og hægt er að heimfæra þær upp á íslensk söfn og 

samfélag. Þessar rannsóknir voru þær fyrstu sem lögðu upp með að skoða uppbyggingu 

þekkingar á söfnum. 

Í öðrum kafla er fjallað um Hönnunarsafn Íslands sem er einstakt í íslenskri safnaflóru, þar sem 

fjallað er um gripi út frá hönnunarfræði en þar er um að ræða annars konar nálgun en t.d. hjá 

byggða- eða listasöfnum. Safnið á systursöfn á Norðurlöndunum sem það miðar sig við en saga 

þeirra verður rakin í öðrum kafla ásamt því að fjallað verður um sérstöðu þessara safna í 
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tengslum við miðlun og fræðslu. Saga Hönnunarsafnsins verður einnig borin saman við sögu 

annarra norrænna hönnunarsafna.  

Þriðji kafli fjallar um hugmyndafræðilegan grunn þess greiningarramma sem ég mun nýta í 

tengslum við fræðslustarf safnsins en hann byggir á hugsmíðahyggjunni. Til þess að varpa ljósi á 

þennan þátt í safnfræðslustarfi verður fjallað um hugsmíðahyggjuna eins og hún birtist í skrifum 

John Dewey, Lev Vygotsky og George E. Hein. Einnig verður fjallað um GLO-módelið (General 

Learning Outcome) sem byggir á hugsmíðahyggjunni og mælir ýmsa þætti í fræðslustarfi safna. 

Þegar fræðslustarf á íslenskum söfnum er skoðað sést að það tekur mið af hugmyndum sem rekja 

má til hugsmíðahyggjunnar, en þetta starf hefur lítið verið rannsakað á fræðilegum grunni. Í lok 

þriðja kafla er settur upp sá greiningarrammi sem verður notaður til að skoða fræðslustarf 

Hönnunarsafnsins. 

Stefnumörkun safnfræðslu á Íslandi og í alþjóðlegu umhverfi verður gerð skil í fjórða kafla.  

Fimmti kafli fjallar um sögu safnfræðslu á Hönnunarsafni Íslands. Rætt var við þrjá aðila sem 

komið hafa nálægt skipulagi fræðslustarfsins á einn eða annan hátt til að fá nánari skýringar á 

starfinu eins og það hefur verið. Vísað er til þeirra sem viðmælanda A, B og C 

Í sjötta kafla verður gerð grein fyrir því hvernig safnfræðsla á Hönnunarsafni Íslands birtist með 

hliðsjón af greiningarrammanum sem settur var fram í þriðja kafla. Markmiðið með þessari 

greiningu er að leggja grunn að næstu skrefum við stefnumótun í fræðslustarfi Hönnunarsafnsins, 

en segja má að safnið standi nú á tímamótum varðandi störf og stefnumótun.  
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2. Hlutverk hönnunarsafna 

Hönnunarsöfn eiga það sameiginlegt að vera byggð upp með það að leiðarljósi að hampa góðri 

og vandaðri hönnun. Uppruni þessarar safnategundar er rakin til heimssýningarinnar í London 

árið 1851 þar sem iðnvarningur ýmisskonar var sýndur. Ekki þótti allt jafngott á sýningunni og 

því þótti ráðlegt að safna saman á einn stað því sem þótti skara fram úr á einhvern hátt og þar 

með var lagður grunnur að hönnunarsöfnum. Með því að hafa dæmi um góða hönnun fyrir 

augunum var talið að handverksfólk, fólk úr iðnaðargeiranum og almenningur ætti að geta þróað 

þekkingu og tilfinningu fyrir vandaðri hönnun og góðum „smekk“. Vonast var til að safnkostur 

safnanna hefði jákvæð áhrif á listrænt gildi þess sem síðan var framleitt af hönnunar- og 

iðnaðarvarningi og gæti þannig veitt iðnaðinum innblástur og aðhald. Þessi umbótahreyfing hélst 

í hendur við opnun listasafna sem áttu að bæta og mennta almúgann. Í upphafi var sjaldnast um 

það að ræða að þessi söfn væru styrkt af hinu opinbera því að stofnun þessara safna komu 

yfirleitt fjársterkir einkaaðilar, samtök innan iðnaðar og iðnskólar. Sem dæmi má nefna Röhss 

bræðurna í Svíþjóð, Ny Carlsberg sjóðinn í Danmörku, og sýnishornasafn fyrir iðngreinar í 

Finnlandi (Röhsska museet, 2013; Designmuseo, 2012; Designmuseum Danmark, 2013). 

Fyrstir til að stofna listiðnaðarsafn á Norðurlöndum voru Finnar árið 1873 og var það á vegum 

finnsku hönnunar – og iðnaðarsamtakanna. Megintilgangur safnsins var frá upphafi að fræða 

handverksfólk og hönnuði um góða og vandaða hönnun (Designmuseo, 2012). Norska 

hönnunarsafnið, sem nú er innlimað í Þjóðminjasafn Norðmanna, er engin undantekning frá 

söfnum hinna Norðurlandanna. Norska listiðnaðarsafnið
1
 var stofnað árið 1876, annað í röð 

listiðnaðarsafna á Norðurlöndum og eitt af elstu söfnum Noregs. Það var sameinað Listasafni 

Noregs og Arkitektúrsafni Noregs árið 2003 (Nasjonalmuseet, 2012). Hönnunarsafn Danmerkur
2
 

var stofnað árið 1890 af samtökum iðnaðarins í Kaupmannahöfn
3
. Hönnunarsafn Svía, Röhsska í 

Gautaborg á sér svipaða sögu. Safnið var opnað 1916, eitt af þeim síðustu í röð slíkra sérhæfðra 

safna í Evrópu, ef frá er talið Hönnunarsafn Íslands. Bræðurnir Wilhelm og August Röhss sem 

stofnuðu safnið í Gautaborg voru í inn- og útflutningi á bómullar og timburvarningi í Svíþjóð og 

því tengdir iðnaði á beinan hátt. Þeir sáu sér hag í að fræða, t.d. almenning um hvað teldist til 

góðrar hönnunar (Röhsska museet, 2013). Öll norrænu söfnin eru sprottin upp vegna þess að ekki 

                                                           
1
 n.Kunstindustrimuseet. 

2
 d. Designmuseum Danmark áður Det Danske Kunstindustrimuseum. 

3
 d. Industriforeningen. 
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þóttu nægileg gæði í iðnvarningi og öfl innan iðnaðarins sóttust eftir því að fræða bæði 

almenning og handverksfólk sem framleiddi hlutina um það sem gæti talist góð hönnun. Ekki var 

endilega verið að sýna sögu iðnaðar eða hönnunar með góðum og slæmum hlutum heldur var 

verið að sýna það sem þótti skara fram úr. Það hefur loðað við hönnunarsöfn að halda því fram 

sem vel er gert en að gefa minni gaum að því slæma sem iðnvæðing og fjöldaframleiðsla hefur í 

för með sér. Þessi hugsun getur verið svo sterk innan safnanna að nýleg sýning í Röhsska um 

„illa“ hönnun Ond Design (2012 – 2013) olli nokkurs konar umbyltingu innan safnsins. Á 

þessari sýningu setti Clara Åhlvik utanaðkomandi sýningarstjóri spurningamerki við þá safngripi 

sem töldust til „góðrar hönnunar“ í safneign Röhsska. Í umfjöllun um sýninguna nefnir Åhlvik, 

að hönnunarsöfn eigi það til að vera með sama viðhorf til safngripa sinna og framleiðendur 

þeirra eða hönnuðir. Fegurð og notagildi er hampað, hlutum sem þykja skara fram úr fá 

stimpilinn góð hönnun
4
 og eru þeir frekar sýndir en það sem ekki telst góð hönnun. Sýning Clöru 

Åhlvik og umræðan sem skapaðist í kjölfarið varð meðal annars til þess að stór fyrirtæki settu sig 

upp á móti þátttöku og því hvernig hlutir frá þeim voru settir í annað samhengi en þeim 

hugnaðist. Líkt og Clara Åhlvik bendir á eru hönnunarsöfn ekki til þess að auglýsa gæði 

ákveðinna vara heldur eiga þau að setja fram spurningar varðandi hönnun og jafnvel vekja 

neytendur til vitundar um það sem betur má fara t.d. í framleiðslu þessara hluta. Í anda hinnar 

nýju safnafræði eiga söfn að láta sig varða samtíma sinn og samfélag og vera vettvangur fyrir 

áleitnar spurningar. Sýning og umfjöllun Åhlvik (2014) kemur inn á mjög áhugavert álitamál 

hönnunarsafna og fræðslustarfsins sem þau eiga að veita samkvæmt siðareglum ICOM 

(Alþjóðaráð safna). 

 

2.1. Hönnunarsafn Íslands  

Fram til ársins 1998 var ekkert safn hér á landi sem var í stakk búið til að halda til haga 

frumheimildum um hönnunarsögu Íslendinga. Þjóðminjasafnið og önnur menningarminjasöfn 

hafa að vísu tekið við munum eftir helstu hönnuði Íslands, en ef skráningar eru skoðaðar þá er 

ekki lögð áhersla á að geta um hönnuði þeirra né greina frá sögu gripanna út frá hönnunarlegu 

sjónarhorni. Listasafn Íslands hefur ekki sýnt þessari hlið menningarsögunnar sérstakan áhuga, 

                                                           
4
 e. good design- með hugtakinu er átt við framúrskarandi hönnun sem stenst tímans tönn og nær hylli neytenda. Í 

góðri hönnun fer saman notagildi og fallegt útlit. Þessir þættir þurfa ekki endilega að fara saman. Sem dæmi um 

góða hönnun eru rafmagnstæki Dieter Rams sem hann hannaði fyrir Braun eða ýmis hönnun Arne Jacobsens.  
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jafnvel þó að dæmi séu um að slíkar deildir hafi orðið öflugar í stórum listasöfnum eins og 

MoMA í New York eða Victoria & Albert safnið í London. Árið 1993 var sett á stofn 

Byggingalistasafn sem starfaði sem deild innan Listasafns Reykjavíkur (Morgunblaðið, 1993). 

Deildin var hins vegar lögð niður árið 2011 og er safnkostur hennar á hrakhólum sem stendur.  

Elísabet Ingvarsdóttir innanhúsarkitekt og hönnunarsagnfræðingur nefnir í viðtali árið 2009 að 

henni finnist íslensk hönnun eigi skilið að vera gerð betri skil.  

En þetta tekur tíma að breyta og sérstaklega á hvaða hátt er fjallað um hönnun. Þar geta bæði 

Listaháskóli Íslands og Hönnunarsafn Íslands einnig leikið lykilhlutverk í því að breyta áherslum í 

umfjöllun um hönnun og að setja íslenska hönnun í annað samhengi en venjan hefur verið (Jón 

Agnar Ólason, 2009). 

 

Af ofantöldu má sjá að hönnuðir, kennarar og stjórnvöld báru von í brjósti til þessa nýja safns, 

sem var og er ætlað það mikla verk að fræða og skapa umræðu um hönnun og gildi hennar. Það 

er eftirtektarvert hvernig litið var á safnið sem miðstöð fræða og umfjöllunar strax í upphafi, líkt 

og birtist í orðum Elísabetar.  

Hönnunarsafn Íslands er að ýmsu leyti sprottið upp úr svipuðu andrúmslofti og hönnunarsöfn 

hinna Norðurlandanna, en hið opinbera kemur þó meira að málum hér á landi. Sérhæft 

hönnunarsafn á Íslandi var sett á laggirnar afar seint miðað við önnur söfn af sama tagi á 

Norðurlöndunum. Ýmsar ástæður eru fyrir því, t.d. var hönnun ekki kennd hér að neinu marki 

fyrir utan grafíska hönnun við auglýsingadeild skólans, frá 1961 undir stjórn Gísla B. 

Björnssonar. Stórt skref var síðan stigið þegar hönnunardeild var sett á stofn við skólann árið 

2001 og kennsla hófst í fatahönnun, arkitektúr og vöruhönnun. Árið 2007 var sett á stofn 

Rannsóknarþjónusta Listaháskóla Íslands, en hlutverk hennar er að auka veg rannsókna við 

skólann og þar með stuðla að nýsköpun þekkingar á fræðasviðinu listir (Listaháskóli Íslands, 

e.d.). Þegar gagnagrunnur rannsókna við skólann er skoðaður sést að mikil áhersla virðist vera á 

að skoða samtímann og framtíðina á meðan fortíðin virðist ekki njóta sömu athygli.  

Frumkvæði að stofnun sérstaks safns fyrir hönnun og listhandverk kom frá hönnunarsamfélaginu 

í gegnum samtök þeirra, Form Ísland, sem var félag áhugamanna um hönnun og stofnað 30. maí 

árið 1985. Að stofnun þess komu fyrirtæki og hönnuðir úr ýmsum greinum, Félagi íslenskra 

iðnrekenda og Landssambandi iðnaðarmanna. Seinna komu fleiri fagfélög inn í samstarfið: 

Arkitektafélag Íslands, FAT (félag fatahönnuða), Félag húsgagna- og innanhússarkitekta, Félag 
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íslenskra gullsmiða, Félag íslenskra teiknara, Heimilisiðnaðarfélagið, Leirlistafélagið og 

Textílfélagið. Markmið félagsins var „að auka veg hönnunar á Íslandi m.a. með því að efla 

skilning á hönnun í nútímaframleiðslu. Auka tengsl milli hönnuða og framleiðenda og samtaka 

þeirra[…]“ (Frjáls verslun, 1986). Form Ísland var frá upphafi umhugað um að fræða almenning 

um hönnun og greinar tengdar iðnaði þar sem þeir sem stóðu að félaginu sáu hag sinn í því. 

Umræða um að uppfræða almenning til að bæta húsakost er áberandi t.d. hjá fyrstu 

húsgagnaarkitektunum sem komu heim úr námi á 3. og 4. áratug 20. aldar (Arndís S. Árnadóttir, 

2011). Svipuð tenging er við söfnin sem voru opnuð til að hafa jákvæð áhrif á almenning og bæta 

þannig samfélagið. Velta má fyrir sér hvort slík fræðsla þjóni hagsmunum framleiðanda og 

seljanda vörunnar fremur en neytendum hennar.  

Árið 1991 var haldin listiðnaðar- og hönnunarráðstefna í Reykjavík þar sem fram kom áhugi á að 

sérstöku listiðnaðar- og hönnunarsafni yrði komið á fót.Talið var að lítið sem ekkert hefði verið 

varðveitt af hönnun eða listhandverki. Í kjölfar ráðstefnunnar var sent bréf til Listasafns Íslands 

þar sem hvatt var til stofnunar hönnunarsafns þar sem geymd yrðu t.d. textílverk, gullsmíði, 

húsgögn, leirlist, iðnhönnun (Þórdís Zoëga, 1991). 

Þegar bréfið var sent til Listasafns Íslands í ágúst árið 1991 fór boltinn að rúlla og boðað var til 

fundar í október sama ár þar sem mættir voru fulltrúar frá Menntamálaráðuneytinu, 

Reykjavíkurborg, Listasafni Íslands, Þjóðminjasafni Íslands og Form Ísland. Á þeim fundi var 

tekið fram af fulltrúa Þjóðminjasafns Íslands að ekki væri rétt að ekkert hefði verið varðveitt af 

listiðnaði og hönnun í landinu, þar sem að á Þjóðminjasafni Íslands væru t.d. verk eftir Guðmund 

frá Miðdal (Hildur Gunnarsdóttir, 1991). Þess má einnig geta að ýmsu verið haldið til haga í 

byggða- og iðnaðarsöfnum víðsvegar um landið
5
. 

Hönnunarsafn Íslands var stofnað 29. desember 1998 með samningi Menntamálaráðuneytis, 

Garðabæjar og Þjóðminjaráðs. Fyrst um sinn var safnið skilgreint sem sérsafn með stöðu deildar 

í Þjóðminjasafni Íslands. Samkvæmt stofnsamningi var markmið safnsins „að safna íslensku og 

erlendu listhandverki og iðnhönnun, varðveita það og halda heimildaskrá, standa fyrir sýningum 

og kynningum á góðri hönnun“ (Stefán Snæbjörnsson, 2001, bls. 1). Í skýrslu um 

Hönnunarsafnið fjallar Stefán Snæbjörnsson um starfsemi þess árin 1999-2001, en hann átti sæti 

                                                           
5
  Sem dæmi má nefna: Þjóðminjasafn Íslands, Iðnaðarsafnið á Akureyri, Borgasögusafn Reykjavíkur, 

Heimilisiðnaðarsafnið, Minjasafn Austurlands, Skógasafn, Byggðasafn Hafnarfjarðar.  
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í stjórn safnsins fyrir hönd Menntamálaráðuneytisins. Stefán hefur sterka tengingu við 

hönnunarsamfélagið, fyrir utan að vera hönnuður var hann í stjórn Form Ísland og ötull í starfi 

sínu varðandi félagsmál hönnuða. Á fyrsta fundi stjórnar hins unga safns 9. mars 1999 kom fram 

sterkur vilji frá Garðabæ að gera safnið sýnilegt sem safn í Garðabæ og stungið var upp á að 

safnið fengi sýningarrými við Garðatorg. Samtökin Form Ísland sem hvatt höfðu til stofnunar 

safnsins voru jákvæð gagnvart því að Garðabær tæki hið nýja safn upp á arma sína eins og sést í 

viðtali við Guðrúnu Margréti Ólafsdóttur þar sem hún segir hönnuði binda miklar vonir við að 

“Garðabær geri töluvert úr hönnunarsafninu“ (Anna Sigríður Einarsdóttir, 1999). Fyrsti 

forstöðumaður safnsins var Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur og tók hann til starfa árið 1999. 

Sama ár var haldin kynningarsýning til að vekja athygli á því að íslenskt hönnunarsafn væri 

orðið að veruleika og telur Stefán að rekja megi gjafir til safnsins og jákvæð viðbrögð í garð þess 

til þessarar sýningar. Í tengslum við fyrstu sýningu safnsins var haldið málþing undir heitinu 

„Gildi hönnunarsafna í nútímanum“. Þar töluðu fjórir erlendir gestir: Volker Albus, prófessor við 

Hönnunarháskólann í Frankfurt; Reyer Kras, forstöðumaður hönnunardeildar Stedeljik-safnsins í 

Amsterdam; Anniken Thue, forstöðumaður Hönnunarsafns í Osló; Paul Thompson, 

forstöðumaður Design Museum í London  og Aðalsteinn Ingólfsson. Á fyrstu árum safnsins var 

það staðsett í Lyngási, þar sem skrifstofur Þjóðminjasafns höfðu verið áður. Safnið var ekki með 

formlega sýningaraðstöðu fyrr en árið 2001 þegar Garðabær tók á leigu húsnæði til afnota fyrir 

Hönnunarsafnið. Fram að því var safnstjóri ötull við að taka þátt í samsýningum og nýta 

sýningarsali á ýmsum stöðum í Reykjavík. Skýrsluhöfundur sá aukna möguleika fyrir safnið að 

vera sýnilegt eftir að fastur sýningarstaður var kominn:  

Með þessu móti getur safnið orðið sýnilegra en ella og stuðlað að kynningum og fræðslu um 

hönnun með útskiptanlegum sýningum ýmist á munum í eigu safnsins eða sérstökum sýningum á 

verkum eldri og yngri hönnuða innlendra sem erlendra. Þá opnast ýmsir möguleikar varðandi 

tengingu við skólaumhverfið og almenning (Stefán Snæbjörnsson, 2001). 

Stefán taldi að hægt væri að sjá það á viðbrögðum og gjöfum til safnsins að kominn hafi verið 

tími á stofnun þess. Hann bendir á í hugleiðingum um framtíð safnsins að hönnunar-og 

listiðnaðarsöfn hafi sérstöðu vegna tengsla sinna við nýsköpun í vöruþróun og að hönnunarsöfn 

horfi þannig jöfnum höndum til fortíðar og framtíðar (Stefán Snæbjörnsson, 2001). Hann heldur 

áfram og veltir fyrir sér framtíðarsýn Garðabæjar varðandi safnið sem virðist hafa verið jákvæð 

(Stefán Snæbjörnsson, 2001). Á þessum fyrstu árum frá 1998 til 2006 var safnið staðsett í 
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Garðabæ en starfaði sem sérstök deild í Þjóðminjasafninu. Árið 2006 tók Garðabær við rekstri 

safnsins sem þó er á fjárlögum hjá ríkinu. Safnið er nú rekið sem stofnun á vegum Garðabæjar og 

flutti til bráðabirgða árið 2010 í húsnæði við Garðatorg. Árið 2007 hafði verið haldin samkeppni 

um byggingu fyrir safnið sem skyldi rísa við torgið, en þau áform voru slegin af í 

efnahagshruninu árið 2008. Safnið er því enn í leigurými til bráðabirgða og takmarkast starfsemi 

þess að vissu leyti af því. Teikningar af nýju húsnæði eru til og pólitískur vilji virðist vera til að 

halda safninu í Garðabæ. Framtíðin verður að skera úr um hvar lokastaðsetning safnsins verður.  

Hönnunarsafn Íslands er fremur lítið og sérhæft safn. Það sérhæfir sig eitt safna á Íslandi í að 

safna, varðveita, rannsaka og miðla íslenskri hönnun og hönnunarsögu. Um stórt verkefni er að 

ræða þar sem þessi saga hefur ekki verið varðveitt markvisst hjá öðrum söfnum í landinu eða 

rannsökuð af fræðasamfélagi. Því er hætt við að mikið af upplýsingum og þekkingu á þessu sviði 

hafi glatast. Ein doktorsritgerð hefur verið skrifuð um íslenska húsgagnahönnun, ritgerð Arndísar 

S. Árnadóttur Nútíminn í mótun. Fagurbætur, funskjónalismi og norræn áhrif á íslenska hönnun 

1900-1970. Sú ritgerð er afar góð heimild um húsgagnahönnun og frumkvöðla hennar á Íslandi. 

Hins vegar vantar viðlíka rannsóknir á öðrum geirum hönnunar og er helst að Hönnunarsafnið 

eigi frumkvæði að nánari skoðun á þeim með sýningum sínum. Hönnunarfræðilega umfjöllun 

vantar í umræðuna hér á landi og gæti fræðsla á vegum Hönnunarsafnsins hjálpað til við að vekja 

hana upp. Þar sem Hönnunarsafnið er eina safnið á landinu sem sérhæfir sig í hönnun er 

fræðsluhlutverk þess þeim mun mikilvægara. Á hinn bóginn hefur Hönnunarsafnið líkt og önnur 

söfn landsins takmörkuð manna- og fjárforráð til að sinna fræðsluhlutverki sínu. 
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3. Hugmyndafræðilegur grunnur að fræðsluhlutverki Hönnunarsafns Íslands 

Með því að setja fræðsluhlutverk Hönnunarsafns Íslands í kenningarlegt samhengi er markmiðið 

að skoða það markvisst út frá faglegum viðmiðum. Safnfræðsla hefur þróast í tímans rás og 

einnig hefur skilgreiningin á því hvað falli undir safnfræðslu þróast með breytingum á söfnunum. 

Tilgangur fyrstu safnanna sem voru opnuð almenningi var að bæta líf fátækari borgara landsins. 

Bandaríski fræðimaðurinn George E. Hein (1998) bendir á að söfn, eins og við þekkjum þau – 

hlutir settir fram til fræðslu og skemmtunar almennings séu uppfinning 18. aldarinnar en á 19. 

öldinni hafi þau þróast í mikilvægar opinberar stofnanir. Opinber söfn, opin almenningi, 

þróuðust með tilkomu þjóðríkjanna eftir frönsku byltinguna þegar sú skoðun varð ráðandi að 

stjórnvöld bæru ábyrgð á velferð borgaranna. Í tímans rás hafa söfn aðlagast eða verið aðlöguð 

að stefnu stjórnvalda, samfélagslegum breytingum og breytingum á efnahag eða pólitík þess 

umhverfis sem þau hafa verið í. Stjórnvöld á Vesturlöndum hafa á síðustu árum ítrekað sett 

spurningamerki við tilgang safna þar sem þau eru dýr í rekstri og hefur þá mótsvarið falist í að 

benda á mikilvægi þeirra sem fræða- og menntastofnanna (Hooper-Greenhill, 1992).  

Árið 2005 tóku Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir viðtal við David Anderson, 

þáverandi yfirmann fræðsludeildar Victora &Albert safnsins í London, en hann hélt erindi á 

málþingi um safnfræðslu. Hann nefndi í samtalinu að menntunarlegt gildi safna væri yfirleitt 

viðurkennt. En það vantaði upp á að söfn almennt virkjuðu og væru meðvitaðri um að tengja 

starfsemi sína þessari vitneskju. Hann telur að um tregðu sé að ræða sem sé til staðar bæði innan 

safna og menntastofnana, en einnig hjá stjórnvöldum. Að mati Anderson eru stjórnmálamenn og 

velvilji þeirra lykilatriði í rekstri safna og um leið að fræðslustarf þeirra geti borið árangur. „Það 

að stjórnvöld viðurkenni þátt menningarstofnana í að bæta lífsgæði almennings er afar 

mikilvægt. [...] Hin hugmyndafræðilega viðurkenning á samfélagslegri ábyrgð safna hvað varðar 

menntun er einnig afar mikilvægt skref sem opnar fyrir möguleika á frekari þróun“ (Guðbrandur 

Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006, bls. 18).  

Sú hugmyndafræði sem hefur verið ríkjandi í safnfræðslu undanfarin ár er félagsleg 

hugsmíðahyggja. Hún er upprunnin úr sálfræði og hinu formlega skólakerfi og kemur inn í 

söfnin með „nýju safnafræðinni“ sem ruddi sér rúms á seinni hluta síðustu aldar. 

Hugsmíðahyggjan rúmar margt sem gerir hana áhugaverða sem ramma til að skoða fræðslustarf 

ungs safns eins og Hönnunarsafns Íslands. Hugsmíðahyggjan er hugmyndafræði sem leggur 
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áherslu á þekkingarsköpun einstaklingsins í félagslegu samhengi. Hægt er að rekja hana til 

kenninga og rannsókna John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky á fyrri hluta 20. aldar.  

Félagsleg hugsmíðahyggja varð ekki ráðandi hugmyndafræði í hinu formlega menntakerfi
6
 fyrr 

en um 1970, þrátt fyrir að John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky hefðu komið fram með 

hugmyndir sínar löngu fyrr. Í bók sinni Learning in the museum nefnir George E. Hein (1998) að 

hugsmíðahyggja sé í raun klasi hugmynda sem eigi sameiginleg nokkur grunngildi. 

Hugsmíðahyggjan þykir ríma afar vel við hugmyndir vestræns nútíma samfélags um það hvernig 

þekking myndast. Með breyttu samfélagi og tilkomu nýrrar tækni og samskiptamöguleika virðist 

hún vera að þróast lengra í átt til meira valds nemandans, þar sem róttæk kennslufræði
7
 kemur 

inn sem mögulegur vaxtarsproti fyrir framhald hugsmíðahyggjunnar innan skólakerfisins en 

einnig innan safna.  

Þegar fjalla á um safnfræðslu lítils, sérhæfðs safns líkt og Hönnunarsafns Íslands þarf að greina 

frá helstu námskenningum og aðferðum tengdum fræðslu sem notaðar eru í safnfræðslu. Vegna 

faglegra viðmiða er gott að gera sér grein fyrir þeim kenningum sem eru ríkjandi á þessu sviði og 

hægt er að nýta við að staðsetja fræðsluna eins og hún hefur verið. Einnig er hægt að miða næstu 

skref sem bíða safnsins við að móta fræðsluna áfram. Hér mun verða gerð grein fyrir 

hugmyndafræði félagslegrar hugsmíðahyggju sem frá því að hún kom fram á sjónarsviðið hefur 

verið talin henta best fyrir fræðslu á söfnum. Einnig verður tekið mið af GLO- módelinu 

(General Learning Outcome) sem er tæki til að mæla í hverju upplifun á safni getur falist og á 

hvaða þætti hún hefur áhrif hjá safngestum. Módelið byggir að miklu leyti á kenningum tengdum 

hugsmíðahyggjunni. GLO-módelið tekur á eftirfarandi fimm þáttum: þekkingu og skilningi; 

færni; viðhorfum og gildum; ánægju, innblæstri og sköpun; virkni, hegðun og þróun.  

En með því að skoða safnfræðslu og fræðslustefnu út frá hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar 

gefst tækifæri til að greina menntunarlegar forsendur og aðferðir Hönnunarsafnsins í safnfræðslu. 

Einnig er hægt að sjá hvar sterku og veiku hliðar fræðslustarfsins liggja, hvað má betur fara og á 

grundvelli þeirrar greiningar leggja fram hugmyndir eða tillögur að framtíðaráætlun í 

fræðslustarfi safnsins. 

                                                           
6
 Með formlega menntakerfinu er átt við opinberar fræðslustofnanir sem fara eftir námsskrá, líkt og skólarnir. 

7
 e: Critical pedagogy 
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3.1. Rætur félagslegrar hugsmíðahyggju 

Safnfræðsla á í grunninn margt skylt við fræðslu í hinu formlega skólakerfi þrátt fyrir að 

umgjörð fræðslunnar sé alls ekki sú sama. Hugmyndafræðilegur grunnur er að miklu leyti sá 

sami hvað varðar námskenningar sem notaðar eru við undirbúning fræðslu og fræðslustefnu. 

Hugmyndir og kenningar um það hvernig menn læra best hafa alltaf verið til staðar og munu vera 

til svo lengi sem maðurinn heldur hæfileikanum til að læra. Hægt er að skipta námskenningum í 

tvo andstæða póla: uppfræðslu og innsæi. Kenningar sem falla undir uppfræðslu líta á 

nemandann sem óvirkan í námi sínu. Nemandinn tekur við þekkingunni gagnrýnislaust og oft er 

þessu ferli lýst þannig að nemandinn sé eins og tóm tunna og kennarinn fyllir hana með 

þekkingu. Kenningar sem eru á innsæispólnum líta fremur á nemandann sem virkan í námi sínu. 

Hann aflar sér nýrrar þekkingar og byggir upp eigin þekkingu að mestu án utanaðkomandi 

hjálpar. Undir innsæispólinn falla kenningar helstu fræðimanna sem hægt er að tengja við upphaf 

hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar, en þeir eru bandaríski heimspekingurinn John Dewey 

(1859-1952), rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896-1934) og svissneski 

sálfræðingurinn Jean Piaget (1896-1980). Hugsmíðahyggjan rúmar margar námskenningar og 

aðferðir sem notaðar eru bæði í hinu formlega og hinu óformlega skólakerfi. Dewey,Vygotsky 

og Piaget rannsökuðu allir þroskaferil barna og var samfélagið og tengsl innan þess afar stór 

þáttur í myndun merkingar og yfirfærslu menningar, sérstaklega hjá Vygotsky og Dewey. Þar 

sem nám á safni á sér alltaf stað í einhvers konar opinberu félagslegu og/eða menningarlegu rými 

og af einhverskonar samfélagslegum ástæðum fer vel á því að kafa dýpra í hugmyndir Lev 

Vygotskys og John Dewey um tengsl samfélags, menningar og þekkingarmyndunar. 

 

3.2. John Dewey  

John Dewey var amerískur heimspekingur og einn helsti hugmyndafræðingur uppeldisstefnu sem 

ýmist er kennd við umbætur eða framfarir. Sú stefna leggur meðal annars áherslu á nám sem leit 

eða uppgötvun og að tengsl séu á milli einstaklinga sem er nauðsynlegt til að nám geti átt sér stað 

(Gestur Guðmundsson, 2007). Dewey skrifaði mikið um nám og gagnrýndi hið hefðbundna 

skólakerfi harðlega. Kenningar hans hafa haft mikil áhrif á þróun skóla- og fræðslustarfs og þrátt 

fyrir að hann hafi skrifað sín höfuðrit fyrir 1940 eiga þau enn einkar vel við í dag. Kenningar 

Johns Dewey og sérstaklega þær sem ganga út á uppgötvunarnám henta vel í umræðu um 
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safnfræðslu. Nokkur lykilverk eftir Dewey hafa komið út í íslenskri þýðingu. Árið 1910 kom út 

rit sem nefnist Hugsun og menntun
8
, en í því fjallar hann um hugsun og mikilvægi þess að 

kennarar velti fyrir sér þeim aðstæðum sem ýta t.d. undir ígrundaða hugsun hjá nemendum. Árið 

1916 kom út ritið Lýðræði og menntun; síðar skrifaði hann ritið Reynsla og menntun (1938). 

Þessi tvö síðastnefndu rit má kalla höfuðrit hans um menntun.   

Árið 1896 stofnaði Dewey skóla ásamt konu sinni, Alice Chipman. Þau stofnuðu skólann í þeim 

tilgangi að prófa hugmyndir Deweys um nám, sem voru öðruvísi en hjá samtímamönnum hans. 

Skólinn bar nafnið The University Elementary School, en var kallaður The Laboratory school. 

Skólinn hefur verið nefndur Framstefnuskólinn á íslensku. Einkunnarorð kennsluhátta í 

framstefnuskólanum voru nám í verki eða „learning by doing“. Í skólanum var lögð áhersla á að 

allt sem nemendur tóku sér fyrir hendur væri vel skipulagt og markvisst og þannig úr garði gert 

að nemendur gerðu sér grein fyrir tilgangi vinnunnar. Námsgreinar líkt og lestur, skrift og 

reikningur áttu að lærast smátt og smátt á meðan á námsferlinu stóð, þegar þörf var fyrir slíka 

kunnáttu. Kennarar voru verkstjórar og leiðbeinendur og áttu að sjá til þess að nemendur áttuðu 

sig á tilgangi þess sem þeir tóku sér fyrir hendur. Kennurum var ætlað að spyrja spurninga sem 

leiddu til „menntandi umræðu“ og leitast við að stuðla að reynslu sem væri uppbyggjandi og þá 

um leið menntandi. Dewey taldi að skólinn ætti að vera spegilmynd samfélagsins ásamt því að 

stuðla að breyttu og bættu framtíðarsamfélagi (Gunnar Ragnarsson, 2000). Af þessu má sjá að 

samfélag, samvinna og umræða um reynslu eru afar mikilvæg fyrir myndun þekkingar í 

menntunarfræðilegum kenningum Dewey. Einmitt vegna áherslunnar á þessa þætti hentar vel að 

taka fyrir kenningar og skrif Dewey í tengslum við safnfræðslu. 

Reynsla er eitt af lykilhugtökunum í menntunarheimsspeki Dewey. Hann bendir á að ekki sé öll 

reynsla menntandi, þrátt fyrir að öll menntun spretti upp úr reynslu. Starfsfólk safna ætti að velta 

því fyrir sér hvernig reynsla þeirra gesta sem koma á safnið sé. Hvernig veita söfnin góða reynslu 

sem leiðir til uppbyggingu þekkingar hjá gestum? Munu gestir í framtíðinni tengja söfn við 

leiðindi eða innblástur? Dewey leggur áherslu á að sérhver athöfn og upplifun verður fyrir 

áhrifum af fyrri reynslu og hefur jafnframt áhrif á það sem á eftir kemur. Dewey og Vygotsky 

eiga þessa hugsun sameiginlega, að engin reynsla, athöfn eða hugsun sé einangrað tilvik. Það er 

mikilvægt að fá börn inn á söfnin þegar þau eru ung og huga vel að því að veita þeim frjóa og 
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skapandi fræðslu frá fyrstu tíð og þar með jákvæða reynslu af söfnum því þau munu byggja á 

þeirri reynslu síðar í lífinu. 

Í ritinu Hugsun og menntun veltir Dewey hugsun fyrir sér og hvort hægt sé að hugsa á 

mismunandi vegu og hvað felist í því að hugsa. Þessar vangaveltur hafa nýst vel á söfnum og 

sýningum. Eitt af markmiðum með kennsluháttum Dewey var að innleiða ígrundaða hugsun. 

Með ígrundaðri hugsun átti Dewey við að „[h]ugsun kviknar ekki sjálfkrafa; hún á sér ekki stað 

bara samkvæmt „almennum lögmálum“. Það er eitthvað sem gefur tilefni til hennar og kallar 

hana fram eða vekur hana“ (Dewey,1933/2000, bls. 53). Sýningar og skilaboð safna til gesta 

sinna geta ýtt undir ígrundaða hugsun. Þrátt fyrir að erfitt sé að mæla hugsun eða breytingar á 

henni hafa margar rannsóknir sýnt fram á að heimsókn á safn hefur áhrif á gesti á einn eða annan 

hátt. Ágætt er að hafa í huga eftirfarandi þegar skipuleggja á fræðslu: „Að hugsa er að rannsaka, 

grennslast fyrir, kanna, velta fyrir sér, kafa til botns í eða grafast fyrir um, í þeim tilgangi að 

komast að einhverju nýju eða til að sjá það sem þegar er vitað í öðru ljósi. Í stuttu máli, það er að 

spyrja“ (Dewey, 1933/2000, bls. 312). Í tengslum við uppbyggingu þekkingar á sýningum á safni 

er gott að hafa það í huga hvort efni sýningarinnar fái gesti til þess að hugsa eða réttara sagt til að 

spyrja? Getur safnið hjálpað gestum við spyrja? 

Dewey lýsir ígrundaðri hugsun meðal annars á eftirfarandi hátt  

Á meðan athafnir okkar ganga greiðlega frá einu til annars eða á meðan við gefum ímyndunaraflinu 

lausan tauminn er engin þörf á ígrundaðri hugsun. Erfiðleikar eða hindranir við það að komast að 

ákveðinni skoðun fá okkur samt til að staldra við. Í óvissunni klifrum við upp í tré í óeiginlegri 

merkingu. Við reynum að finna sjónarhól sem við getum skoðað viðbótarstaðreyndir frá og með 

því að fá gleggri yfirsýn yfir aðstæður komast að niðurstöðu um hvernig staðreyndirnar tengjast 

hver annarri (Dewey, Hugsun og menntun, 1933/2000, bls. 52). 

Ígrunduð hugsun er vísindaleg hugsun, þar sem leitað er lausna á einhverju ákveðnu vandamáli, 

ýmsar leiðir eru prófaðar þar til lausnin er fundin. Dewey skipti þessari tegund hugsunar í fimm 

þrep: 1) hugmyndir, þar sem hugur stekkur fram til lausnarinnar, 2) vandamál sem maður hefur 

fundið fyrir eru ígrunduð, 3) notkun einnar hugmyndar eftir aðra sem tilgátur til að hrinda af stað 

öðrum aðgerðum, 4) nánari útfærsla á hugmyndinni, 5) prófun tilgátunnar í verki eða huganum. 

Dewey nefnir í þessu sambandi að það sé hægt að læra jafnmikið af því sem mistekst og því sem 

tekst vel (Dewey, 1933/2000, bls. 156).  
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George E. Hein hefur rannsakað hvernig kenningar Johns Dewey eiga við söfn í riti sínu 

Progressive Museum Practice. John Dewey and Democracy. Hein komst að því að safnfræðsla í 

anda framsækinnar menntastefnu Deweys hefur haldist í hendur við þróunina í hinu formlega 

skólakerfi. Hein nefnir að Dewey hafi m.a. gert sér fyllilega grein fyrir mikilvægu hlutverki 

safna í fullorðinsfræðslu ekki síður en fyrir grunnskólanemendur. Hann sá fyrir sér að söfn gætu 

gegnt svipuðu hlutverki í menntun og bókasöfn gerðu og gera enn. Að hans mati var ekki 

nægjanlegt að farið væri með bekkinn aðeins einu sinni á ári á safn í nágrenni skólans. En til þess 

að það sé fýsilegt að fara með hópinn á safn verður upplifun kennara af safni að vera góð. 

Lykilatriði í safnheimsókninni er upplifun nemandanna og þau spor sem hún skilur eftir. Dewey 

hafði tekið eftir því að „almenningur leit á söfn á sama hátt og skóla, sem rykfallna staði fulla af 

vel skráðum hlutum en án allra tenginga sem gætu ýtt undir þekkingarleit“
9
 (Hein, 2012). Þessi 

ímynd er sprelllifandi og má heimfæra upp á erindi Guðmundar Andra Thorssonar á baráttufundi 

vegna niðurskurðar í RÚV veturinn 2013: 

Þeir ætla sér að breyta útvarpinu í safn, skrín yfir það sem einu sinni var. Þeir vilja ekki að það geti 

verið rödd eða afl í samfélaginu; [...] Í augum manna sem svona skrifa er íslensk þjóðmenning 

eitthvað sem þarf að vernda fremur en stunda, geyma og skrá fremur en að iðka, bera virðingu fyrir 

svona eins og maður ber virðingu fyrir því sem var alveg ágætt en er nú dáið. Þeir vilja að útvarpið 

verði drungalegt safn í hálflýstum sal með einum syfjulegum safnverði sem situr dottandi á stól úti 

í horni með fornfálegt kaskeiti (Guðmundur Andri Thorsson, 2013).   

Guðmundur Andri bregður upp mynd af samskonar safni og Dewey talar um í skrifum sínum á 

fyrri hluta síðustu aldar og segir það mikið um það hversu þunglamalegt kerfið getur verið og 

hversu lífseigar mýtur geta verið. Það er undir söfnunum sjálfum komið að breyta þessari ímynd 

til þess að vera lifandi stofnanir sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna í samfélaginu. 

 

3.3. Lev Vygotsky og félagsleg hugsmíðahyggja 

Rússneski þroskasálfræðingurinn Lev Vygotsky rannsakaði nám og þroskaferil barna. Tiltölulega 

stutt er síðan byrjað var að rannsaka skrif Vygotskys þar sem hann var ekki vinsæll meðal 

stjórnarmanna Sovétríkjanna og fastur fyrir aftan hið svokallaða járntjald. Þrátt fyrir að vera 

marxisti og að kenningar hans um þroska og nám hafi verið tilraunir til að sameina marxískar 
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 „He recognized that the public viewed museums, like schools, as dusty places filled with rows of objects that were 

neatly catalogued, but were devoid of the interaactions that animate knowledge.“  
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hugmyndir um samfélagslegar breytingar við tungumál og vitsmunaþroska þá voru sum af 

verkum hans bönnuð. Það gekk svo langt að tilvitnanir í kenningar hans voru bannaðar í 

Sovétríkjunum fram til um 1980. Berklar drógu Vygotsky til dauða þegar hann var um fertugt og 

langur tími leið þar til byrjað var að skoða kenningar hans um vitsmunaþroska. Bannið á verkum 

hans ásamt því hve ungur hann var þegar hann féll frá urðu til þess að skrif hans hlutu ekki mikla 

útbreiðslu fyrr en nýlega (Veer & Valsiner, 1994; Schunk, 2009). Þó að Vygotsky hafi verið 

tiltölulega einangraður frá umheiminum í Sovétríkjunum
10

 er talið að hann hafi þekkt til skrifa og 

kenninga Johns Dewey og að þau hafi haft áhrif á kenningar hans (Veer & Valsiner, 1994). John 

Dewey fór í fyrirlestraferð ásamt öðrum fræðimönnum til Rússlands árið 1928. Hugmyndir hans 

bárust því snemma til Rússlands og voru teknar alvarlega þar til ráðamenn í Rússlandi áttuðu sig 

á því að kenningar hans áttu ekki samleið með kommúnismanum og endaði það með því að 

Stalín bannaði kenningar hans (Gunnar Ragnarsson, 2000, bls. 34-35). 

Í grunninn fjallar kenning Vygotskys um félagslega hugsmíðahyggju um það hvernig menning 

flyst á milli kynslóða með virkum samskiptum og hvernig þau hafa áhrif á þroska einstaklinga. 

Hann hélt því fram að þroski og um leið nám yrði til fyrir tilstilli þriggja þátta: a) félagslegra 

tengsla þar sem annar aðilinn stendur framar og örvar þroska hins reynsluminni, b) menningar – 

sögulegra þátta og c) einstaklingsbundinna þátta. Félagslegi þátturinn hefur verið 

fyrirferðarmestur í umfjöllun um hugmyndafræðina og hún hentar afar vel í fræðslu þar sem 

mikið er lagt upp úr virkni, t.d. gesta á sýningu og samskipti eru mikil í leiðsögnum. Helstu atriði 

í kenningu Vygotskys eru eftirfarandi: 

 Félagsleg samskipti. Þekking verður til fyrir tilstilli samskipta á milli tveggja eða fleiri 

einstaklinga. 

 Tileinkun
11

. Þegar börn tileinka sér nýjar reglur sem þróast gegnum innra mál þeirra. 

Einstaklingurinn þróar með sjálfum sér huglægar myndir af hlutlægum og hugrænum 

aðgerðum sem eiga sér stað við félagsleg samskipti.  

 Þroski verður í gegnum menningarlegan flutning verkfæra eins og tungumáls. 

 Tungumál. Það er mikilvægasta verkfærið. Það færist frá félagslegu tali, yfir í tali við 

sjálfan sig, til innra máls sem er þögult.
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 Vygotsky fór einu sinni í fyrirlestraferð til London á ferli sínum (Veer & Valsiner, 1994). 
11

 e. Self-regulation.  
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 Þroskasvæðið
12

. Bilið á milli þess sem að barn eða gestur getur gert af sjálfsdáðum og á 

því sem það getur ekki án hjálpar frá öðrum. Samskipti á milli þeirra sem vita eða geta 

meira og þeirra sem vita eða geta minna innan þessa svæðis stuðlar að vitsmunaþroska 

(Schunk, 2009). 

Í stað þess að líta á börn sem einangraða og gagnrýna könnuði sem kæmust ein að ákveðnum 

niðurstöðum um umhverfi sitt hélt Vygotsky því fram að þroski væri eitthvað sem yrði fyrir 

tilstilli félagslegra tengsla
13

 (Shaffer & Kipp, 2007).  Því hefur verið haldið fram að nám innan 

þroskasvæðis fari að miklu leyti fram með því að nota svokallaða vinnupalla
14

 þar sem börn læra 

með hjálp einhvers reyndari að virkja nýja færni. Þannig byggist smátt og smátt upp þekking, 

hæfileikar og þroski nemanda. Þegar ný þekking eða hæfileiki þjálfast upp verður hann að innra 

máli sem verður hluti af innri heimi nemandans (Berk & Winsler, 1995). Allir sem eru að þróa 

með sér meiri færni í einhverju hafa alltaf í farteskinu fyrri reynslu sem þeir miða við. Þeir skilja 

á sinn hátt og byggja þar með á því sem þeir hafa reynt áður. Þekkinguna byggja þeir upp með 

því að sameina nýja hluti við eigin reynslu. Þessi þekkingarmyndun getur gerst mjög hratt, t.d. í 

leiðsögn um sýningu eða við að lesa upplýsingar tengdar umfjöllunarefni safna. Uppbygging 

nýrrar þekkingar og tenginga getur tekið lengri tíma, t.d. getur upplifun gests af sýningu verið 

tenging við nýja þekkingu seinna meir, jafnvel mörgum árum eftir að sýningin var skoðuð.  

Mikil áhersla hefur verið lögð á samspil þess reynslumeiri og þess reynsluminni í vinnu innan 

þroskasvæðisins. Vygotsky lagði einnig ríka áherslu á mikilvægi þess að eiga í samskiptum við 

samfélagið.   

[A]ð taka þátt í samfélaginu umbreytti andlegri virkni frekar en einfaldlega að hraða ferli sem 

myndi hvort eð er eiga sér stað. Almennt séð, er því hægt að segja að þroskasvæði vísi í að ný form 

meðvitundar þróist þegar fólk á í samskiptum innan samfélaga. Menningin og siðir hafa þannig 

áhrif á það á hvaða braut þroskinn fer
15

 (Schunk, 2009, bls. 246).  

 

                                                           
12

 e. Zone of proximal development.  
13

 e. „Rather than depicting children as independent explorers who make critical discoveries on their own, Vygotsky 

viewed cognitive growth as a socially mediated activity [...]“ (Shaffer & Kipp, 2007, bls. 63) 
14

 „Vinnupallar“ eru ekki upprunalega frá Vygotsky en fræðimenn hafa notast við það sem tæki til að ákvarða feril 

þroska innan hvers „þroskasvæðis“ (Berk & Winsler, 1995, bls. 26). 
15

 e. „it allowed them to develop greater awareness of themselves, their language, and their role in the world order. 

Participating in the cultural world transforms mental functioning rather than simply accelerate processes that would 

have developed anyway. Broadly speaking, therefore, the ZPD refers to new forms of awareness that occur as 

people  interact with their societies‘ social institutions. The culture affects the course of one´s development.“ 

(Schunk, 2009, bls. 246) 
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Þannig getur samfélagið og hefðir innan þess viðhaldist án þess að fólk geri sér endilega grein 

fyrir því að það verði fyrir sterkum áhrifum af þeim.  

Í tengslum við félagslegu og menningarlegu áhrifin innan félagslegrar hugsmíðahyggju hefur 

tileinkun
16

 mikil áhrif á nám. Fólk tileinkar sér það sem samfélagið gefur til kynna að sé 

viðeigandi. Tengingar við fyrri reynslu gera það að verkum að skilningur fer dýpra en 

upplýsingarnar gefa til kynna. Þeir sem tilheyra samfélaginu hafa í sér innbyggðan hvata til að 

leita sér upplýsinga um t.d. rétta hegðun innan samfélagsins. Með auknum þroska verður 

skilningur meiri og betri. Félagslegi og menningarlegi þátturinn í kenningu Vygotsky leggur 

einnig áherslu á það að velta fyrir sér hlutunum og jafnvel að herma eftir örvi lærdóm 

einstaklinga (Schunk, 2009).  

Söfn eru samfélagslegar stofnanir þar sem gestir mynda alltaf einhverskonar hóp eða tímabundið 

samfélag inni í sýningarrýminu. Uppbygging þekkingar mótast því mikið af því hvernig 

umhverfið og fólkið í nánd hefur áhrif á mann. Vygotsky lagði mikla áherslu á félagsleg 

samskipti og taldi þau skipta höfuðmáli við uppbyggingu þekkingar. Þessi samskipti geta verið 

þögul, og þannig átt sér stað í tengslum við sýninguna sem safnið setur upp og þau skilaboð sem 

gesturinn les úr henni. Söfn eiga í ýmisskonar þöglum samskiptum við gesti sína eins og 

AlmaDís Kristinsdóttir bendir á þar sem hún fjallar um ávarp safna:  

Ávarp safns (e.mode of adress)felst í því rými sem sýningar eru hluti af, ásamt arkitektúr, aðkomu, 

viðhorfi starfsfólks, upplýsingum og aðgengi, en allt miðlar þetta til safngesta sem sjónrænt ávarp. 

Ávarp safns felst einnig í texta á veggjum, bæklingum, vefsíðu, kynningum og fræðslustefnu [...]. Í 

ávarpi safna birtast gjarnan viðhorf þeirra til þekkingar og menntunar. Safneign, sýningar og 

fræðslurými eru þar af leiðandi ekki einungis „námsefnisframboð“ safna sem þarf að miðla, heldur 

allt safnaumhverfið (AlmaDís Kristinsdóttir, 2010, bls. 137). 

 

Þroskasvæðið er afar mikilvægt í kenningunni um hugsmíðahyggju. Þar þurfa starfsmenn safna 

að velta fyrir sér hvernig þau geta náð til og tengt við gesti sína. Safnið verður að hafa skýra 

hugmynd um það hverjir heimsækja safnið og hverjir eru markhópur þess til þess að geta tengt 

við þá á merkingarbæran hátt.  
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3.4. Félagsleg hugsmíðahyggja á söfnum 

Margir fræðimenn hafa fjallað um hugsmíðahyggju og notkun námskenninga sem tengjast henni 

inni á söfnum. Einn af þeim er hefur hvað mesta trú á þessari hugmyndafræði er George E. Hein 

sem tekur hana fyrir í bók sinni Learning in the Museum.  Hein er lærður efnafræðingur sem 

sneri sér að safnfræðslu og hefur rannsakað og skrifað mikið um efnið. Í Learning in the Museum 

tekur hann fram að að söfn geti aðlagað sig að hugmyndafræðinni og skapað það sem hann kallar 

„Hugsmíðahyggju-safnið“
17

.  Hein nefnir í bók sinni þá þætti sem þurfa að vera til staðar til þess 

að þekkingarmyndun gesta út frá hugsmíðahyggju geti átt sér stað inni á sýningum safnsins. Í 

fyrsta lagi þurfa þeir sem starfsmenn safna að átta sig á að til þess að þekking geti myndast verði 

að vera til staðar virk þátttaka þess sem nemur. Í öðru lagi tekur hann fram að þær niðurstöður 

sem gesturinn fær úr „námi“ sínu inni á safninu eigi ekki að fá staðfestingu sem „réttar“ af t.d. 

safninu af því að þær samræmist einhverjum utanaðkomandi sannleika. Þess í stað eigi það að 

skipta máli hvort þær hafi gildi fyrir gestinn sjálfan og hans veruleika t.d. inni á sýningu safnsins. 

Hein spyr að því hvort safnið leyfi gestum sínum að draga eigin ályktanir af sýningum þess 

(Hein, 1998). Þessi spurning er afar mikilvæg að mínu mati þegar safnafólk veltir fyrir sér 

fræðslu safnsins. Að vera opinn fyrir því að gestir geti haft aðrar skoðanir á innihaldi sýninga en 

það sem safnið lagði upp með og opna fyrir umræður eru þarfar vangaveltur við undirbúning 

sýninga. Mikilvægt er að umfang upplýsinga til gesta um sýningar sé hvorki of mikið né af of 

skornum skammti. 

Hein setur fram þrjár spurningar sem eiga að hjálpa starfsmönnum safna við að meta það starf 

sem er unnið út frá hugsmíðahyggju og við að byggja upp fræðslu eða miðlun sem samræmist 

kenningunni. Spurningarnar eru eftirfarandi: 

 Hvað er gert til að styðja safngestinn í að afla nýrrar þekkingar? 

 Hvernig er námið gert virkt? Hvað er gert til að virkja gestinn? 

 Hvernig eru aðstæður hannaðar til að þekkingarmyndun sé gestinum sem best 

aðgengileg – líkamlega, félagslega og vitsmunalega? 

                                                           
17

 e. Constructivist museum 
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Hein hefur hefur borið saman fjórar tegundir af kennslufræðilegri hugmyndafræði sem eru 

ríkjandi eða hafa verið við lýði á söfnum. Hann setti þær fram í eftirfarandi módeli sem AlmaDís 

Kristinsdóttir þýddi.  

 

 

Sjá má að hugsmíðahyggja gerir ráð fyrir að nemandinn eða gesturinn byggi upp þekkingu á 

eigin vegum. Öll þekking er byggð upp af gesti í gegnum persónulegar og félagslegar tengingar. 

Hægt er að staðsetja fræðslu í öllum fjórum hlutum módelsins og líklega nota söfn einhvern tíma 

kennsluaðferðir sem hægt er að tengja við einhvern ásanna.  

Vygotsky og Dewey lögðu áherslu á að alltaf væri byggt á fyrri þekkingu eða reynslu þegar verið 

er að skapa nýja þekkingu og eins að félagsleg samskipti væru afar mikilvæg. Safngesturinn 

kemur alltaf með eigin reynslu í farteskinu, og safnið og safnfræðslufólk verður að gera sér grein 

fyrir því. Fræðsla safns hefur mikið að gera með líðan gesta þess, ef gestum líður vel eyða þeir 

lengri tíma innan safnins og því aukast möguleikarnir á því að þeir læri eitthvað. Ýmsar 

kenningar eru til sem fjalla um nám í anda hugsmíðahyggjunnar. Fjölgreindarkenning Howard 

Mynd 1: Módel Hein í þýðingu ÖlmuDísar Kristinsdóttur 
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Gardners er ein þeirra og getur verið gott að hafa hana í huga þegar sýningar eru skipulagðar. 

Texti er ekki eina leiðin til að fræða eða vekja fólk til umhugsunar um efnið. Oft þegar reynt er 

að aðlaga fræðslu eða sýningar að t.d. fötluðum leiðir það til bættrar aðstöðu fyrir aðra gesti í 

leiðinni og það er vert að hafa það í huga við skipulag sýninga. Í grunninn snýst bætt og ef til vill 

breytt fræðslustefna um að taka raunverulega til greina þá staðreynd að gestir safna eru eins 

misjafnir og þeir eru margir og nema allir á sinn hátt. Þegar starfsfólk safnsins gerir sér grein 

fyrir því og hefur í huga við mótun fræðslu tengdri sýningum opnast margir möguleikar á 

spennandi fræðslutækifærum. Það vill oft brenna við, ef til vill vegna skilningaleysis eða skorts á 

menntuðu starfsfólki, að miðlun og fræðsla miðast við sýningarstjóra sýningar sem þekkir efnið 

að öllum líkindum afar vel og skilur því illa ef eitthvað vefst fyrir gestum sem hafa augljóslega 

ekki sömu grunnþekkingu. Því verða starfsmenn safnsins að vera meðvitaðir um að koma 

fræðsluhugsuninni að í upphafi sýningarvinnu en ekki þegar sýning hefur verið sett upp og erfitt 

er að breyta t.d. textum sem eru illlæsilegir vegna lítils leturs eða hafa áhrif á lýsingu sem er ef til 

vill ekki nægilega góð. George Hein spyr „ Hvað er það sem gerir nemandanum kleift að tengja 

við það sem hann á að nema? Þessi spurning þarf sífellt að vera til umræðu í safni sem starfar 

eftir hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar“ (Hein, 1998). Líkt og talað hefur verið um fyrr þá er 

fræðslufólk safnanna talsmenn gesta og verða stöðugt að velta fyrir sér og vekja athygli á þeim 

möguleikum sem eru fyrir hendi sem geta hjálpað gestum af öllum stærðum og gerðum að nema. 

Hein tekur fram að helstu orsakir þess að fólk heimsækir ekki söfn og fræðist því ekki á þeim sé 

félagsleg staða (stétt), fátækt, menntunarleg staða, kynþáttur og menningarlegur bakgrunnur, 

fötlun og persónulegar skoðanir (fordómar). Til þess að komast yfir þessa þröskulda verður 

safnið að setja sér stefnu og byggja upp dagskrá sem tekur á þessum mismunandi þáttum (Hein, 

1998).  

Helstu atriði sem vert er að hafa í huga ef safn vill byggja fræðslustarf sitt á hugsmíðahyggjunni 

eru samkvæmt Hein : 

 Tenging við þekkingu sem er til staðar. 

 Mismunandi námsstílar. 

 Gagnvirkni í sýningum. 

 Samstarf safns og annarra stofnana eða félagasamtaka. 

 Lengd heimsóknar gesta. 
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 Félagsleg samskipti. 

 Fræðsla miðuð við mismunandi þroskastig. 

 Vitsmunalegar áskoranir þar sem reynir á gesti. 

 Starfsfólk safnsins geri sér grein fyrir mikilvægi ofangreindra þátta fyrir annað starf 

safnsins.  

Ef safnið vill byggja upp fræðslustefnu byggða á hugsmíðahyggjunni verður starfsfólk þess að 

vera meðvitað um tvennt, að mati Hein. Í fyrsta lagi að þær upplýsingar og uppröðun sem sett er 

fram á sýningunum er túlkun safnsins en ekki „sannleikurinn“. Þrátt fyrir að í siðareglum safna 

sé tekið fram að alltaf eigi að segja eins rétt frá og hægt er, þá verður að muna að sýningar eru 

alltaf túlkun. Í öðru lagi verður starfsfólk að velta fyrir sér og fylgjast með því hvernig gestir 

safnsins byggja upp sína þekkingu á meðan þeir eru inni á sýningum og eftir heimsóknina. 

Rannsóknir hafa sýnt að oftar en ekki kviknar neisti í heimsókn á safninu en skilningur myndast 

ekki fyrr en seinna þegar gesturinn hefur unnið úr upplýsingum og reynslu sem hann öðlaðist í 

safnheimsókninni (Hein, 1998). 

 

3.4.1. Valfrelsi - Falk og Dierking 

Valfrelsiskenning John Falk og Lynn Dierking fjallar annars vegar um ástæður þess að fólk velur 

að koma inn á safn og hins vegar hvaða áhrif mismunandi samhengi hefur á heimsóknina og 

uppbyggingu þekkingar inni á safninu. Um þessa kenningu er fjallað í bókinni The museum 

experience sem kom út árið 1992. John Falk og Lynn Dierking hafa bæði mikla reynslu á sviði 

menntunar og safna. Í bókinni setja þau fram módel sem þau kalla the interactive experience 

model. Módelið tekur saman hvernig ástæður, hegðun og aðstæður gesta fyrir og á meðan á 

safnheimsókn stendur hefur áhrif á uppbyggingu þekkingar þeirra á safninu. Þar kemur fram að 

ákvörðun um að fara á safn stjórnast af því hvaða þörf gestir vilja mæta og af því markast hvaða 

hlutverk þeir velja sér. Falk og Dierking skiptu hlutverkum safngesta í eftirfarandi fimm hópa: 

rannsakendur, þeir sem hugsa um aðra, þeir sem leita nýrrar reynslu, fagmenn eða áhugamenn og 

þeir sem hlaða batteríin (Falk og Dierking, 1992; Falk, 2009). Í fyrirlestri sem hægt er að nálgast 

á Youtube í tengslum við bókina The museum experience revisited nefnir John Falk að með 

frekari rannsóknum hefði komið í ljós að þessi fimm hlutverk væru í raun mikilvægari fyrir 
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upplifun gesta á safni en stærri markhópar eins og „innflytjendur“ eða „háskólanemar“. Því 

þýddi það lítið að ætla að klæðskerasauma fræðslu að þörfum markhóps eins og „innflytjenda“ 

þar sem þá væri sá stóri ósamstæði hópur allur settur undir sama hatt og alls ekki hægt að gera 

ráð fyrir að allir innan hans hugsi eins. Falk telur að ef fólk ætlar sér ekki að skoða sýningu safns 

til þess að uppfylla þörf einhvers af hlutverkunum fimm þá mun það ekki fara inn á safnið 

(Jordan Schnitzer Museum of Art, 2013). 

Hlutverkin hafa úrslitaáhrif á ástæðuna fyrir safnheimsókn. Reynsla fólks innan safns verður svo 

fyrir áhrifum af þrenns konar samhengi. Falk og Dierking komust að því að þessi samhengi eru 

alltaf til staðar í öllum safnheimsóknum: persónulegt, menningar-og félagslegt og áþreifanlegt 

samhengi. Módelið er í þrívídd og byggt upp af þremur kúlum sem hver og ein stendur fyrir 

eitthvert samhengi í lífi einstaklings. Eins og gefur að skilja breytist þetta samhengi í gegnum 

tíma og jafnvel rúm. 

 

Persónulegt samhengi hefur með fortíð, nám og fjölskyldusögu að gera. Þetta samhengi stjórnar 

því hvað vekur athygli manns inni á söfnum ásamt því að hafa áhrif á hvort maður fari yfirleitt 

inn á söfn eða ekki.  

Menningarlega og félagslega samhengið markast af hópnum sem fer saman á safnið. Aðrir gestir 

inni á safninu hafa einnig áhrif á heimsóknina. Safnið sjálft endurspeglar líka menningarlegt 

samhengi og ástæða þess að maður fer á safn mótast af félagslegu samhengi. 

Mynd 2 Valfrelsismódel Falk og Dierking 
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Áþreifanlegt samhengi snýst m.a. um skipulag inni í sölum safnsins og útlit safnbyggingar. 

Uppbygging þekkingar verður fyrir miklum áhrifum af því hversu vel gestum gengur að átta sig 

á rýminu. Ef gestir eru illa áttaðir í sýningarrýminu hefur það mikil áhrif á upplifun og hvað situr 

eftir að heimsókninni lokinni. Allt sem tengist rýminu hefur áhrif: arkitektúr, lýsing, hljóð, litir, 

raðir í miðasölu, kaffisala, uppsetning fræðslutexta. 

Við skipulag fræðslustarfs safns kemur það sér vel að hafa í huga Valfrelsismódel Falk og 

Dierking. Það útskýrir hvað stjórnar og hefur áhrif á gesti sem koma á safnið, þannig getur safnið 

auðveldlega séð fyrir margt sem gæti heft uppbyggingu þekkingar gesta. Safnið getur helst haft 

áhrif á áþreifanlega samhengið og það ætti að gera það. Það sem er áhugavert í þessu sambandi 

er að staðsetning safns virðist lítið hafa að gera með t.d. aðsókn að því. Því eins og Falk bendir á 

þá fer fólk ekki inn á safn nema til að uppfylla einhverja þörf í tengslum við það hlutverk sem 

það fer í. Það sem skiptir máli er að hafa fjölbreytta fræðslu sem kemur til móts við þau fimm 

hlutverk sem gestir fara í. 

 

3.4.2. Mat á fræðslustarfi safna 

Eilean Hooper-Greenhill þróaði ásamt fleirum GLO-módelið (General Learning Outcome) sem 

nota má til að meta fræðslustarf safna. Sem prófessor emeritus við safnafræðideildina í 

háskólanum í Leicester hefur hún rannsakað og skrifað mikið um safnfræðslu. Mikið er litið til 

skrifa hennar og kenningasmíði þegar kemur að safnfræðslu. Hooper-Greenhill hefur mikið 

rannsakað hvað situr eftir í huga gesta þegar þeir halda heim á leið eftir safnheimsókn. Ég mun 

nýta mér þau viðmið sem sett eru fram til að meta bæði það fræðslustarf sem hefur verið við líði 

á Hönnunarsafni Íslands. 

Í bókinni Museums and Education. Purpose, pedagogy, performance  fjallar Eilean Hooper- 

Greenhill um þrjár rannsóknir sem framkvæmdar voru undir stjórn Research Centre for 

Museums and Galleries (RCMG) í safnafræði í Háskólanum í Leicester þar sem að hún starfaði. 

Þessi rannsóknardeild var stofnsett árið 1999 vegna tilmæla sem fram komu í Anderson 

skýrslunni
18

 árið 1997 í Bretlandi. Sá hluti rannsóknanna sem Hooper-Greenhill tekur fyrir í 

                                                           
18

 Anderson skýrslan var gerð af safnfræðsludeild Victoriu & Albert safninu, undir stjórn Davids Anderson þar sem 

fjallað var um stöðu safnfræðslu í Bretlandi. 
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bókinni fjallar um þróun mælitækja til að meta uppbyggingu þekkingar á söfnum í tengslum við 

skipulagt fræðslustarf þeirra. Að mati Hooper-Greenhill er mikilvægt fyrir söfn að hafa undir 

höndum eitthvað sem sýnir bæði hvernig þekking myndast hjá gestum þegar þeir eru inni á 

þessum stofnunum og hvernig hægt sé að mæla hana. 

Hooper-Greenhill nefnir að söfn búi til ákveðna sýn eða sögu í gegnum sýningar sínar. Þau túlki 

og segi frá.  

Túlkanir, þar sem ákveðin merking hluta er sett fram eru afar stór hluti innra starfs safnanna og hægt er að 

halda því fram að þar birtist „námsskrá“ þeirra. Það verður að velta því fyrir sér í framhaldinu hvað er verið 

að túlka, hverjir gera það og til hvers er verið að setja fram túlkunina. Í mörgum greiningum á safnfræðslu er 

einblínt á uppbyggingu þekkingar á söfnum [...] en það verður einnig að velta fyrir sér mikilvægum 

spurningum varðandi innihald, einkanlega hvað það er sem söfnin ætla sér að kenna
19

 (Hooper-Greenhill, 

2007, bls. 2).  

Hooper-Greenhill nefnir að frá því á 10. áratug síðustu aldar hafi söfn sett fræðsluhlutverk sitt í 

forgang. Á sama tíma lögðu stjórnvöld í Bretlandi meiri áherslu á þetta hlutverk safna með 

styrkveitingum og reglugerðum. Söfn í Bretlandi sóttu fyrirmyndir í kennslufræði sem lögðu 

áherslu á barnmiðaða
20

 aðferðafræði og uppgötvunarnám og þessar kenningar og aðferðir hafi 

verið nýttar í söfnum löngu eftir að skólakerfið dró úr notkun þeirra. Með aukinni aðkomu 

stjórnvalda í upphafi 10. áratugar síðustu aldar nægði söfnum ekki að halda því fram að þau 

hefðu menntandi áhrif á samfélag sitt heldur neyddust söfnin nú til að færa fram sannanir um 

þau. Hún tekur einnig fram að þessi krafa hafi truflað marga safnmenn en segir að með því að 

geta sett í orð gildi safnfræðslu á nýjan hátt hafi það orðið til þess að fræðslustarfið hafi orðið 

sýnilegra og fengið meira vægi. Rannsóknir á menntunarþætti safna hafi aukist og  hjálpað 

söfnum að skapa sér mikilvægan vettvang fyrir fræðslu í póst-módernísku samfélagi (Hooper-

Greenhill, 2007).  

Hooper-Greenhill bendir á að áhersla safna á fræðsluhlutverkið og að ráða til sín sérstaka 

starfsmenn til að sinna því hlutverki hafi tekið framförum með nýjum stjórnvöldum frá því sem 

var fyrir 1997. Þá hafi verið aukið við fjármagn sem var sérstaklega eyrnamerkt fræðslu innan 

                                                           
19

 e. „These interpretive processes, which involve the attribution of meaning, make up much of the work of 

museums and could be described as the constitution of th ‚curriculum‘ of the museum. This raises issues of which 

interpretations are being made, by whom and to what end. Much analysis of learning in museums focuses on 

pedagogic method [...] but there are also important questions to be asked about content, namely what it is that 

museums set our to teach.“ (Hooper-Greenhill, 2007, bls. 2) 
20

 e. child centered 
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safna. Þessi stefna hafi verið rekin áfram af hugmyndafræðilegri vissu stjórnvalda um að 

menning verði að vera félagslega aðgengileg og notuð meira af skólum (Hooper-Greenhill, 

2007). Það kom fram hjá Ágústu Kristófersdóttur í erindi hennar á Farskóla safnmanna sem 

haldinn var í Reykjavík árið 2013, að það komi til greina að leggja áherslu á ákveðin málefni í 

tengslum við styrkveitingar Safnasjóðs. Þannig gætu yfirvöld haft töluverð áhrif á þróun 

safnastarfs í gegnum styrkveitingar, líkt og gert var í Bretlandi. Samkvæmt athugunum í 

Bretlandi urðu ekki verulegar breytingar á fræðslumálum safna fyrr en stjórnunaraðili eins og 

ríkið kom inn. Þegar krafan kom frá stjórnvöldum um breytingar komu söfn og háskólar fram 

með rannsóknir á námi og því hvernig nám á söfnum fer fram. Það má því segja að rannsóknir 

undir stjórn Hooper-Greenhill og sköpun GLO-módelsins hafi verið gerð í nauðvörn safna þegar 

veruleg hætta steðjaði að þeim við útdeilingu fjármagns, hvort sem það eru góðar ástæður eða 

ekki. Niðurstöður rannsóknanna skiluðu ekki einungis GLO-módelinu sem tæki til að mæla 

þekkingamyndun í tengslum við safnfræðslu heldur sýndu þær fram á að söfn örva þrána til 

þessa að læra. Þær sýndu einnig fram á að uppbygging þekkingar í gegnum leik á safni veitti 

gestum meira sjálfstraust, gerði þá þrautseigari og fólk tók betur eftir. Ekki síst styrkti það 

sjálfsmynd þeirra til að nema á safni. Út frá þessum niðurstöðum geta söfn svo sannarlega kynnt 

sig sem magnaða námsstaði (Hooper-Greenhill, 2007).  

Eins og tekið er fram hér að ofan hafa íslensk stjórnvöld nú komið sér upp svipuðu 

stjórnunartæki og þau bresku þar sem komið er í lög um Safnasjóð að sum árin sé hægt að fara 

fram á að lögð sé áhersla á ákveðin málefni. Fara verður varlega með slíkt vald þar sem stýringin 

getur virkað bælandi á nýsköpun innan safnanna.  

 

3.4.2.1. GLO-módelið 

Kenningar Dewey, Vygotsky og Hein um hugsmíðahyggju leggja allar áherslu á félagsleg 

samskipti fyrir uppbyggingu þekkingar. Þegar safnafólk á í hlut er það yfirleitt afar visst í sinni 

sök um að heimsókn á safn hafi jákvæð áhrif á gesti, og veki oft upp þrá eftir meiri upplýsingum 

eða umræðum. Hins vegar hafa rannsóknir á þessum áhrifum verið takmarkaðar en með tilkomu 

GLO virðist vera komið módel sem hægt er að nýta við skipulagningu og mat fræðslustarfs. 

Einnig er hægt að nýta módelið til að sýna viðkomandi stjórnvöldum fram á í hverju upplifun á 
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safni geti falist og á hvaða þætti hún hafi áhrif hvað varðar ímyndunaraflið, það að setja sig í 

spor annarra og að læra nýtt verklag eða staðreyndir. 

GLO er módel sem byggir að miklu leyti á kenningum tengdum hugsmíðahyggjunni. Rannsókn 

sem gerð var af Jo Graham og kom út árið 2013 fjallar um áhrif GLO-módelsins á starf safna í 

Bretlandi og sýnir hvernig þetta mælitæki hafði áhrif á margt annað en einungis fræðslustarfið. 

Viðmælendur hennar nefna að með tilkomu GLO hafi fræðsla komist á dagskrá hjá öðrum en 

bara fræðslufólki innan safna. Fræðsla varð það sem allt starf safnsins snerist um, tækið var 

notað við skipulag sýninga og bent á útkomur úr því þegar sótt var um styrki (Graham, 2013).  

Menntunarfræðirannsóknir sýna að maðurinn er fæddur nemandi, nám er persónulegt og eðlilegt 

ferli sem spannar allt lífið. GLO - módelið leggur áherslu á sérstöðu náms á safni og tekur tillit 

til persónulegra leiða gesta í þekkingarleit. Módelið byggir á því að hægt sé að flokka 

niðurstöður þekkingarmyndunarinnar í almenna flokka. Þrátt fyrir að söfn teljist vera 

menntastofnanir þá eru þau í eðli sínu afar ólík formlegum menntastofnunum líkt og skólum. 

Skólar hafa námskrá þar sem sett eru fram markmið sem svo er markvisst hægt að vinna eftir. 

Söfn geta ekki sett gestum sínum markmið og ætlast til að ákveðin færni eða þekking sitji eftir að 

heimsókn lokinni. Því verður að horfa með öðrum augum á mælingar á því hvað situr eftir hjá 

gestum í lok heimsóknar. Í rannsókn Jo Graham kom fram að fólki þótti jákvætt að með GLO- 

módelinu er t.d. þekkingu og viðhorfi gert jafnt undir höfði. Það skal einnig tekið fram að hver 

þáttur er jafn rétthár öðrum og enginn þáttur er einangraður (Hooper-Greenhill, 2007).  

GLO - módelið skiptist í fimm þætti sem allir eru jafn mikilvægir. Þeir eru: þekking og 

skilningur; færni; viðhorf og gildi; ánægja, innblástur og sköpun; virkni hegðun og þróun.  
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Þekking og skilningur. Þessi þáttur á við það að læra staðreyndir eða nýjar upplýsingar. 

Þekking er höfð á undan skilningi þar sem það að þekkja ýmsar staðreyndir hefur ekki endilega 

það í för með sér að skilningur aukist. Skilningur verður til þegar gesturinn tengir nýja þekkingu 

við eitthvað sem hann skilur nú þegar. Aukin þekking og skilningur getur birst í því að fólk man 

staðreyndir úr sýningu safnsins en það á líka við um ef gesturinn fær aukna innsýn í eigið líf út 

frá upplýsingum sem safnið setur fram. 

Færni. Hægt er að skipta færni í vitsmunalega, félagslega, tilfinningalega og líkamlega færni. 

Ímyndunarafl getur líka flokkast sem færni í tengslum við sköpun og það að setja sig í spor 

annarra. Það að kunna að nýta sér sýningu er færni sem lærist einungis á safni. Félagsleg færni er 

einnig eitthvað sem vel er hægt að efla í t.d. skólaheimsóknum á safn. Líkamleg færni þjálfast 

t.d. í smiðjum sem söfn bjóða upp á í tengslum við sýningar sínar.  

Viðhorf og gildi. Þessir þættir þróast hjá gestum við nám bæði á óformlegum og formlegum 

námsvettvangi. Um leið og nýjar upplýsingar eru teknar inn myndast einhverskonar viðhorf þess 

Mynd 3 GLO-módelið 
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sem nemur upplýsingarnar. Viðhorf til upplýsinga geta valdið breytingu á gildum gestsins. Þessi 

þáttur getur haft áhrif mörgum árum eftir að upplýsingar fást á safni. 

Ánægja, innblástur og sköpun. Það að ánægja sé niðurstaða þekkingarleitar eykur líkur á að 

gesturinn vilji koma aftur. Ef það er gaman á safni verður auðveldara að nema upplýsingar sem 

eru í boði. Þar sem lærdómur á söfnum er ekki miðaður við ákveðna fyrirframgefna niðurstöðu 

geta gestir stjórnað sér sjálfir. Eitthvað í sýningunni grípur athygli gests og af því leiðir að hann 

les líklega viðkomandi kynningartexta nánar en annað. Sú upplifun getur haft varanleg áhrif og 

jafnvel orðið að innblæstri að því að gera eitthvað t.d. í skólanum þegar heimsókninni er lokið. 

Virkni, hegðun og þróun. Með virkni og hegðun er átt við líkamlega virkni en ekki t.d. 

mannasiði fólks. Söfn geta haft áhrif á hegðun eða virkni gesta með ýmsu móti.  

Söfn geta haft áhrif á alla þá þætti sem fram hafa komið og þar með aukið líkur á að gestir upplifi 

það á jákvæðan hátt. Ef GLO-módelið á að koma að notum við að bæta fræðslustarf safns þurfa 

að fara fram gestakannanir tengdar ákveðnum sýningum. En áður verður að liggja fyrir vinna 

innan safnsins þar sem farið er yfir á hvaða þætti skuli lögð áhersla innan GLO - módelsins og 

hverju safnið vilji reyna að koma til skila. Ef unnið er markvisst út frá GLO - módelinu er hægt 

að fá góða mynd af áhrifum safnsins á gesti. 

Hafa verður í huga að upplifun á safni er alltaf einstaklingsbundin og því er aldrei hægt að ganga 

þannig frá fræðslu að hún höfði til allra sem koma á safnið. Yfirleitt er þekkingar- og skilnings 

þátturinn það sem söfn horfa á við undirbúning sýninga og það sem horft er á þegar fræðslustarf 

er metið. Það sem mætti ef til vill efla er að starfsfólk sé meðvitað um að allir þættirnir skipti 

jafnmiklu máli.  

 

3.4.3. Greiningarrammi til að skoða safnfræðslu Hönnunarsafnsins 

Í kenningum Johns Dewey, Lev Vygotsky og George E. Hein eru félagsleg samskipti sá þáttur 

sem er sameiginlegur þeim öllum. Eins og áður hefur komið fram eru söfn félagslegar stofnanir 

sem sinna fræðslu í óformlegu rými. Þau eru háð gestum sínum og markmiðið er að þeir upplifi 

söfnin sem staði sem gott er að vera á og hægt sé að afla sér þekkingar.  
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Annað sem er sameiginlegt hjá þessum þremur fræðimönnum er sú trú að fólk byggir einungis 

upp nýja þekkingu með því að tengja við þá sem fyrir er. Ef meta á safnfræðslu út frá 

hugsmíðahyggjunni er hægt að skoða hana út frá nokkrum þáttum. George E. Hein nefnir níu 

þætti. Ég vel að hafa þættina sjö, og tek út lengd heimsókna og samstarf við stofnanir og 

félagasamtök. Ástæðan fyrir því er sú að uppbygging þekkingar getur gerst á örskotstundu eða 

yfir lengri tíma, en að mínu mati tel ég ekki að lengri viðvera gesta inni á safni skili svo miklu 

varðandi uppbyggingu þekkingar. Einnig tel ég að í íslensku umhverfi þar sem söfn eru afar lítil 

þá eigi þessi þáttur einfaldlega hvorki heima né sé mikilvægur. Samstarf við stofnanir er 

vissulega þáttur innan hugsmíðahyggjunnar þar sem söfn deila með sér þekkingu og reynslu 

bæði sín á milli og við aðrar stofnanir innan samfélagsins, t.d. í formi sjálfboðavinnu. Í ramma til 

að greina safnfræðslu Hönnunarsafnsins þá tel ég ekki nægilega mikið hafa reynt á samstarf 

hvort sem það er á milli safna, þó að vissulega hafi það verið nokkuð, eða við félagasamtök. 

Sjálfboðaliðastarf er ekkert og samstarf milli safna út frá fræðslu er ekki endilega mikið, þó að 

samstarf í tengslum við lán á sýningum sé vissulega mikið.  

Valfrelsiskenning Falk og Dierking og GLO - módel Hooper-Greenhill eru góð tæki til að leggja 

mat á núverandi starf en einnig til þess að nýta við framtíðarstefnumótun safnsins í 

fræðslumálum.  

Ramminn sem ég nota til að meta fræðslustarfið út frá er byggður á sjö þáttum sem eru 

eftirfarandi : 

1. Er reynt að tengja við fyrri reynslu og þekkingu? Líkt og tekið er fram hjá bæði Dewey 

og Vygotsky myndast ný þekking einungis í tengslum við fyrirliggjandi vitneskju. Því er 

mikilvægt fyrir safnfræðslufólk að reyna að virkja safngestinn í öflun nýrrar þekkingar. 

GLO - módelið leggur áherslu á þennan þátt, það spyr m.a. hvort að fræðsla geti haft 

áhrif á viðhorf og gildi gesta. Er reynt við undirbúning sýninga að sjá fyrir það sem gæti 

komið á óvart og fundnar leiðir til að útskýra það með vísun í eitthvað sem gestir 

hugsanlega þekkja?  

2. Mismunandi námsstílar. Þar sem gestir eru eins misjafnir og þeir eru margir þá byggir 

fólk upp þekkingu á óteljandi vegu. Er reynt að koma til móts við mismunandi námsstíla, 

t.d. með því að bjóða upp á fjölbreytta nálgun að upplýsingunum? Veltir safnið fyrir sér 

hvaða hlutverkum safngesta það höfðar til með sýningum og fræðslustarfi sínu? 
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3. Gagnvirkni í sýningum. Hvað er gert til að virkja gesti? Er eitthvað sem hvetur gesti til að 

velta upplýsingum fyrir sér og ýtir undir ígrundaða hugsun í anda Dewey? Gagnvirkni 

getur hjálpað gestum við að skilja flókna hluti með því að fá að prófa eða snerta. Það 

eykur upplifunina og yfirleitt skemmta gestir sér. Þegar fólk skemmtir sér þá lærir það 

frekar nýja hluti. Er gagnvirknin fráhrindandi eða býður hún upp á að gestir eyði tíma í 

hana? Hjálpar hún til við að byggja upp færni gesta á vitsmunalegan eða verklegan hátt? 

GLO - módelið tekur áhrif gagnvirkra þátta fyrir í öllum þáttum sínum sem ætti að sýna 

fram á hversu mikilvægur þessi þáttur er fyrir miðlun safna og uppbyggingu þekkingar. 

4. Félagsleg samskipti. Einn mikilvægasti þátturinn í rannsóknum og kenningum Dewey og 

Vygotsky voru samskipti. Vygotsky hélt því fram að vitsmunaþroski yrði til í gegnum 

samskipti við menningarlegan flutning verkfæra eins og tungumáls. Þýðing orða og 

merkingar sem liggja á bak við flytjast á milli kynslóða einungis við virk samskipti. Því 

er afar mikilægt í safnfræðslu að um samskipti sé að ræða. Þau geta haft áhrif á nokkra 

þætti GLO - módelsins eins og þekkingu og skilning, viðhorf og gildi eða virkni, hegðun 

og þróun. Félagsleg samskipti geta verið í formi leiðsagna, þar sem varpað er fram 

spurningum og vangaveltum um sýninguna. Einnig geta þau verið þögul t.d. getur 

uppröðun hluta inni á sýningu sent ákveðin skilaboð. Umræðan sem á sér stað á milli 

safns og gesta þarf að vera menntandi. Hún þarf að skila einhverju til gestsins í hvaða 

formi sem það er. Það þurfa ekki endilega að vera nýjar upplýsingar eða staðreyndir sem 

hann lærir, heldur getur umræðan haft menntandi áhrif á gesti t.d. á þann veg að honum 

líði vel innan safnsins og finni fyrir öryggi. Það fer einnig eftir þroskastigi hópsins sem 

kemur inn á safnið hvernig samskiptin eru. Þá verður fræðslufólk að vera sér meðvitað 

um þroskasvæði Vygotskys. Leiðsagnir bjóða upp á að varpa fram spurningum og leyfa 

gestum að velta hlutum fyrir sér. Þar er hægt að stuðla að ígrundaðri hugsun.  

5. Fræðsla miðuð við mismunandi þroskastig. Undirbúningur fræðslu er ekki sá sami þegar 

tekið er á móti nemendum úr leikskólum eða háskólum. Veltir starfsfólk safnsins fyrir sér 

þroskastigi varðandi þá miðlun sem er innan sýningarinnar? Er nægileg fjölbreytni í þeirri 

fræðslu sem er í boði? Er lögð áhersla á líðan gesta varðandi þennan þátt, að gestir séu 

óhræddir við að ræða málin eða spyrja spurninga? Gera starfsmenn sér grein fyrir 

menningar-og félagslegu samhengi safnsins og mögulegum áhrifum þess á gesti? Eitt af 

því sem GLO-módelið mælir er hvort að fræðslan hafi áhrif á virkni, hegðun eða þroska 
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gesta. Er reynt að virkja gesti þannig að þetta geti orðið, er starfsfólk safnins meðvitað 

um þessi áhrif? 

6. Vitsmunalegar áskoranir þar sem reynir á gesti. Er gerð tilraun til að virkja gesti á virkan 

hátt? Stuðla áskoranir að auknum þroska. Ýtir safnið undir ígrundaða hugsun gesta? Er 

umræðan menntandi? Hefur miðlunin áhrif á þætti GLO eins og ánægju, innblástur og 

sköpun eða hefur hún áhrif á viðhorf og gildi gesta? Er gestum gefið rými til að draga 

sínar eigin ályktanir jafnvel þó að þær rími ekki við þau skilaboð sem safnið hafði hugsað 

sér að senda út? Fara gestir út ánægðir eða óánægðir, með nýjar hugmyndir eða 

vangaveltur um fyrirframgefnar hugmyndir? Safnið á samkvæmt nýju safnafræðunum að 

vekja athygli á erfiðum málum og spyrja spurninga er varða samfélagið. Sýning Clöru 

Åhlvik Ond design í Röhsska sýndi fram á að starfsmenn safnsins voru viðkvæmari fyrir 

gagnrýnni umfjöllun um gripina heldur en gestir sem tóku þátt með glöðu geði í 

gagnvirkni hennar.  

7. Starfsfólk safnsins geri sér grein fyrir mikilvægi ofangreindra þátta fyrir annað starf 

safnsins. Fræðsluhugmyndir eiga að ganga í gegnum allt starf safnsins. Fá starfsmenn 

nægilega góðar upplýsingar um sýningar til þess að þeir geti miðlað þeim til gesta sem 

spyrja og velta vöngum yfir efni sýninganna? Gerir starfsfólk sér grein fyrir þeim þáttum 

sem það getur haft bein áhrif á varðandi fræðslustarf og upplifun gesta? 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4. Stefnumörkun á sviði safnfræðslu á Íslandi 

Hönnunarsafn Íslands hefur líkt og flest önnur söfn þurft að marka sér einhverskonar 

fræðslustefnu. Á heimasíðu þess er hægt að nálgast stefnumótun safnsins fyrir árin 2010 til 2014. 

Markmið fyrir fræðslu og miðlun eru saman í kafla. Tekið er fram að nýta skuli vefinn og nútíma 

tækni til að miðla starfsemi safnsins sem og að útgáfa bóka og bæklinga skuli miðla sýningum og 

rannsóknum í tengslum við þær. Stefnan í fræðslunni felst aðallega í því að taka á móti hópum 

sem koma á safnið. Almenningsfræðsla er einnig hluti af stefnunni, þar sem aðallega hefur verið 

lögð áhersla á leiðsagnir, fyrirlestra og á samstarf við utanaðkomandi aðila í námskeiðahaldi 

(Hönnunarsafn Íslands, 2010b). Með því að skoða fræðslu og miðlun safnsins eins og hún hefur 

verið útfærð frá upphafi er hægt að sjá ákveðna stefnumörkun safnsins og á hvaða leið það er í 

þessum efnum. Stefnumörkun og fræðslustefnur á sviði safnfræðslu er að finna hjá 

höfuðsöfnunum, sem eiga að sýna frumkvæði í þessum efnum, þannig að önnur söfn geti miðað 

sig við þeirra leið. 

Hönnunarsafn Íslands er í sérstæðri stöðu miðað við önnur söfn á Íslandi, þar sem það getur litið 

til tveggja höfuðsafna. Annars vegar til Listasafns Íslands vegna tengsla listfræði og 

hönnunarfræði. Hins vegar á Hönnunarsafnið uppruna sinn í Þjóðminjasafninu og hafa sterk 

tengsl haldist á milli safnanna eftir að Hönnunarsafnið hóf starfsemi sína sem viðurkennt 

sjálfstætt starfandi safn. 

Hér á eftir verður skoðuð stefnumörkun í safnfræðslu úr ýmsum áttum til þess að hafa til 

viðmiðunar við stefnumörkun í safnfræðslu á Hönnunarsafninu. Hér er um að ræða skýrsluna 

Fræðsla fyrir alla frá árinu 2007, fræðslustefnur höfuðsafnanna tveggja og alþjóðleg viðmið 

fyrir safnfræðslu.  

 

4.1. Fræðsla fyrir alla frá 2007 

Skýrslan Fræðsla fyrir alla. Menntunarhlutverk safna, staða og stefna frá árinu 2007 fjallar um 

safnfræðslu á Íslandi á árunum 2006 til 2007. Skýrslan kom út árið 2007 og var unnin að hluta til 

á samráðsfundi þann 19. og 20. október árið 2006 að tilstuðlan Safnaráðs. Settur var á fót 

starfshópur sem vann úr niðurstöðum samráðsfundarins sem og könnunar sem var gerð á meðal 
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safnafólks um aðstæður safnfræðslu
21

. Í inngangsorðum skýrslunnar er tekið fram að „[bundnar 

séu] vonir við að mögulegt verði að nýta þá stefnu sem fram kemur í skýrslunni sem leiðarljós 

safna og setra við þróun og uppbyggingu þjónustu á sviði menntunar“ (Safnaráð, 2007, bls. 5). 

Það virðist hinsvegar ekki hafa gengið eftir miðað við hversu lítið áberandi skýrslan er í almennri 

umræðu innan safnaheimsins á Íslandi. Þetta er miður því ýmislegt í henni er áhugavert og hægt 

að nota til viðmiðunar.  

Til þess að átta sig á því hvernig safnfræðslu er háttað á söfnum á Íslandi er þessi skýrsla nýjasta  

og eina heimildin. Ekki hefur verið gerð önnur könnun á þessu málefni en 41 safn tók þátt í 

könnuninni þar sem spurt var út í hvernig fræðslumálum var háttað. 

Skýrslan er í tveimur hlutum. Fyrri hluti hennar fjallar um markmið sem söfn geta sett sér í 

tengslum við fræðslumarkmið eða stefnu. Í þeim hluta skýrslunnar sem fjallar um markmið og 

leiðir að fræðslu er efst á blaði að söfn skuli setja sér fræðslustefnu og um leið markmið með 

fræðslustarfi. Markmiðin eru nokkur og er markmið númer þrjú athyglisvert. Þar kemur meðal 

annars fram að: „Söfn undirstriki sérstöðu sína sem vettvangur upplifunar og fræðslu“ (Safnaráð, 

2007, bls. 10). Sem leið að þessu markmiði er nefnt að söfn skuli undirstrika þá sérstöðu sem þau 

hafa eins og í tilfelli valfrelsis. Þetta rímar vel við erlendar rannsóknir á safnfræðslu og sérstöðu 

þess að læra á safni. Einnig er lögð áhersla á að söfn efli samstarf sitt við menntastofnanir og 

þrói m.a. „kennslufræðilegar aðferðir í samstarfi við skólastofnanir í sveitarfélaginu eða við 

háskólastofnanir/deildir á sviði menntunarfræða.“ (Safnaráð, 2007, bls. 11). Samstarf á milli 

skyldra stofnanna innan menntageirans er gott og söfnin geta mikið lært af formlega skólakerfinu 

þegar kemur að stefnumörkun, setningu markmiða og fleira tengt fræðslu þannig að starfið verði 

faglegra. Það verður þó að varast að of mikið sé tekið beint upp frá hinu formlega kerfi því margt 

sem gengur vel þar á ekki heima í hinu óformlega og frjálsa umhverfi sem er sérstaða safna. 

Söfnin ættu að halda í sína sérstöðu og gera meira úr henni þannig að ferð á safn verði sjálfstæð 

en jafnframt nauðsynleg viðbót við fræðslustarfið sem unnið er inni í skólunum. Mikið er talað 

um að skólahópar komi ekki nægilega oft á sýningar eða sýni lítinn áhuga á því að koma á söfnin 

og nota þau. Ástæðan er að hluta til sú að söfnin sjálf eru ekki nægilega dugleg við að bjóða upp 

á spennandi og áhugaverða dagskrá fyrir skólana. Margar undantekningar eru þó og hægt er að 

skoða góð verkefni hjá Þjóðminjasafninu og Listasafni Reykjavíkur sem hafa gengið í mörg ár 
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 Hönnunarsafn Íslands átti ekki fulltrúa á samráðsfundinum. 
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og eru afar vinsæl. Þessi verkefni hafa jafnvel orðið fastur liður í dagskrá ákveðinna árganga í 

tengslum við námsefni í skólunum og hafa heimsóknir verið sniðnar þannig að gert er ráð fyrir 

að börnin komi aðeins einu sinni á safnið á skólaárinu. Það má velta því fyrir sér hvort ekki ætti 

að bjóða upp á ítarlegri notkun á safninu til að koma því að að það sé hægt að heimsækja sama 

safn tvisvar eða oftar en leggja áherslu á mismunandi þætti í hverri heimsókn. 

Seinni hluti skýrslunnar Fræðsla fyrir alla. Menntunarhlutverk safna sýnir niðurstöður könnunar 

sem framkvæmd var fyrir samráðsfund sem haldinn var árið 2006. Í samantektinni er tekið fram 

að 94% þeirra sem tóku þátt í könnuninni töldu að „heildarstefna um menntunarhlutverk safna, 

sem gefin væri út af Safnaráði, myndi auka möguleika safnsins gagnvart þess [sic] eða 

kostunaraðilum“ (Safnaráð, 2007, bls. 10). Af þeim söfnum sem tóku þátt í könnuninni höfðu 

58% ekki sérstaka menntunar- / fræðslustefnu. Öll söfn sem tóku þátt í könnuninni töldu að 

safnið þeirra þyrfti að setja sér menntunar og fræðslustefnu. Fræðslustefna þarf ekki að vera 

mikið og ýtarlegt plagg, en er nauðsynleg til þess að undirstrika að eitt af meginhlutverkum safns 

sé að fræða gesti og miðla til þeirra ýmsum fróðleik um fortíð eða jafnvel framtíð þeirra.   

 Mikill meirihluti þeirra safna sem tóku þátt eða 91% hafa starfsmenn sem sinna 

menntunarhlutverki þó að það komi ekki fram í starfslýsingu. Hægt er að horfa á þessa 

niðurstöðu út frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar að stór hluti skipulegs fræðslustarfs sé 

unninn í hjáverkum. Hinsvegar að safnmenn telji fræðslu vera stóran þátt í allri starfsemi safna 

og meti því starf sitt sem fræðslustarf. Framhald á þessari könnun og nánari athugun væri 

æskileg til þess að sjá hvaða söfn hafa sett sér fræðslustefnu og í hverju hún felst. Einnig væri 

æskilegt að komast að því hvað 91% starfsmanna safna telji vera fræðslu og af hverju þeir telji 

sig sinna menntunarhlutverki. 

Í skýrslunni var spurt út í eftirfarandi flokka sem tengjast kennsluaðferðum á söfnum: 

skólaverkefni, leiðsagnir, óformleg fræðsluverkefni (upplýsingaefni á sýningum, fræðslustofa, 

annað), samfélags-og fjölskylduverkefni og fullorðinsfræðsla eða námskeið. Langflest söfn sem 

tóku þátt merktu við leiðsagnir, sem sýnir að það form fræðslu er algengast. Í óformlegri fræðslu 

var algengast að boðið væri upp á ritað upplýsingaefni eins og bæklinga eða dreifimiða. Í 

flokknum: samfélagsverkefni, fjölskylduverkefni og fullorðinsfræðsla var algengast að söfn 

tækju þátt í samfélagsviðburðum líkt og bæjarhátíðum. Ekki er ljóst í hverju sú þátttaka felst. Þar 
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sem fjallað var um námskeiðahald safnsins kom fram að sjö söfn buðu upp á sumarnámskeið 

fyrir börn. Afar áhugavert væri að sjá stöðuna eins og hún er nú eftir efnahagshrunið árið 2008.  

Helstu markhópar safnanna eru grunnskólabörn, framhaldsskólanemendur, fullorðnir, fjölskyldur 

og erlendir ferðamenn. Stór hluti safna telur að skólafræðslu sé ábótavant sérstaklega varðandi 

háskólastigið. Meirihluti þeirra sem tóku þátt í könnuninni eða 62% telja aðstöðu á safninu til 

utanaðkomandi rannsókna vera sæmilega, viðunandi eða endurbóta þörf. 

Í 3. grein Safnalaga
22

 sem fjallar um hlutverk safna stendur:  

Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er það hlutverk safna 

að tryggja menningar- og náttúruarf  Íslands, varpa ljósi á menningar-, náttúru- og listasögu 

landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan síns sérsviðs og gera safnkost sinn og 

heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum. Í starfi sínu skulu söfn hafa að leiðarljósi að 

auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda 

(Safnalög nr.141/2011).  

Með orðalaginu „[...] og annarri miðlun“ er lögð áhersla á að söfnun, skráning, varðveisla, 

rannsóknir og sýningar séu allt einhverskonar miðlunartæki. Það rímar við niðurstöður 

könnunarinnar og viðhorf til fræðsluþátta innan safnanna, þar sem mikill meirihluti svarenda 

sagðist sinna fræðslu þó að það væri ekki tekið fram í starfslýsingu. Með því að leggja söfnun, 

skráningu, varðveislu, rannsóknir og sýningar svo að segja undir miðlun er með lögunum ítrekað 

það hlutverk safna að miðla þeirri þekkingu sem þau búa yfir. Það verður því þeim mun 

mikilvægara að fjalla faglega og ítarlega um fræðslustarf safna. Eilean Hooper-Greenhill og fleiri 

sem hafa rannsakað söfn undanfarna áratugi halda því fram að ein af aðalröksemdum safna til að 

halda í sér lífi nú á dögum sé menntunarlegt hlutverk þeirra. Þangað stefna þau öll og sýna um 

leið fram á samfélagslegt gildi sitt.  

 

4.2. Stefnumörkun á sviði fræðslu hjá Þjóðminjasafni Íslands  

Vegna stöðu Hönnunarsafnsins mitt á milli minja- og listasafna er hægt að líta á Þjóðminjasafnið  

sem annað höfuðsafna Hönnunarsafnsins og því er hægt að horfa til þess hvernig það leggur 

línurnar í sambandi við faglegt fræðslustarf. 
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 Ný safnalög tóku gildi 1. janúar 2013. Lögin fólu í sér umtalsverðar breytingar á hlutverki Safnaráðs.  
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Í lögum um Þjóðminjasafn segir í 2. kafla, 3. grein, lið f að “Hlutverk Þjóðminjasafns Íslands[...] 

[sé] að stuðla sem best að varðveislu íslenskra menningarminja og miðla sögu þjóðarinnar. 

Hlutverk sitt rækir safnið einkum með því að: „[...] móta stefnu um söfnun, skráningu, 

rannsóknir og miðlun menningar- og þjóðminja“ (Lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011). Í 

lögunum er tekið fram að stefna skuli vera mótuð varðandi miðlunarþáttinn í starfsemi safnsins, 

svokölluð fræðslustefna.  

Í safnastefnu Þjóðminjasafnsins fyrir árin 2010 til 2014 er miðlunarþátturinn tekinn fyrir. Innan 

þess þáttar falla sýningar, útgáfa, safnfræðsla, kynning, veflæg miðlun og aðgengi fyrir alla.  

Við gerð fræðslustefnu Þjóðminjasafnsins var tekið tillit til stjórnskipulags safnsins, Safnastefnu 

á sviði þjóðminjavörslu og skýrsluna Fræðsla fyrir alla um menntunarhlutverk safna frá 2007, 

ásamt því að styðjast við erlendar fyrirmyndir. Í lokaorðum fræðslustefnunnar er það tekið fram 

að fræðsla sé einn af hornsteinum safnsins og að ásókn í safnið sé ekki síst fyrir þær sakir að 

gestir séu í þekkingarleit. Einnig er það sérstaklega tekið fram að starfsfólk safnsins sé meðvitað 

um fræðslustefnu þess og að allir hafi fræðslumarkmiðin að leiðarljósi (Þjóðminjasafn Íslands, 

2010).  Þetta er líkt og George E. Hein tekur fram í markmiðum sínum varðandi safn í anda 

hugsmíðahyggjunnar. Með þessum orðum eru gestir settir í fyrirrúm og reynt að láta 

fræðslumarkmið safnsins ná inn í alla þætti starfs þess. 

Stefna Þjóðminjasafnsins er einföld en skýr þar sem markmiðum er skipt í tvennt, annars vegar 

almenn markmið og hins vegar fyrir markmið fyrir öll skólastig. Markmiðin eru 19 talsins þar 

sem m.a. er tekið fram að leggja skuli áherslu á að glæða áhuga gesta á safnkosti og sögunni. 

Áhersla skuli lögð á að sýna safngestum hlýlegt viðmót, sjá til þess að miðlunin sé fjölbreytt og 

henti ólíkum einstaklingum, einnig skuli vera fræðslumarkmið að baki allri miðlun. Jafnframt er 

greint frá því hvernig markmiðum skal náð, meðal annars skal það gert með því að setja fram 

skýr, skrifleg markmið fyrir hverja sýningu sem sett er upp í safninu. Ekki verður allt talið upp 

hér en það er hægt að segja að fræðslustefna Þjóðminjasafnsins fari eftir helstu viðmiðum um 

slíkar stefnur og sé gott plagg til að hafa til viðmiðunar. Hún mætti vera á meira áberandi stað á 

heimasíðu safnsins þar sem að stefnan tekur á svo til öllu starfi safnsins. 
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4.3. Stefnumörkun á sviði fræðslu hjá Listasafni Íslands 

Líkt og komið hefur fram hér að framan getur Hönnunarsafn Íslands litið til Listasafns Íslands 

sem síns annars höfuðsafns. Lög um Listasafn Íslands eru keimlík lögum um Þjóðminjasafnið. 

Annar kafli Myndlistarlaga fjallar um Listasafn Íslands. Í annarri og þriðju grein þeirra laga er 

fjallað um hlutverk og helstu verkefni safnsins. Orðalag og framsetning varðandi stefnumörkun 

er öðruvísi en talað er um að safnið vinni að samræmdri stefnu. 

2. gr. [...]Safnið skal einkum leitast við að safna íslenskri myndlist, vera miðstöð varðveislu, 

rannsókna, heimildasöfnunar og miðlunar á íslenskri myndlist. Listasafn Íslands veitir öðrum 

listasöfnum ráðgjöf, stuðlar að samvinnu listasafna og vinnur að samræmdri safnastefnu á sviði 

myndlistar. [... ]3. gr. [...]Listasafn Íslands skal afla heimilda og stuðla að öflun og miðlun 

þekkingar á íslenskri myndlist til almennings og sérfræðinga til fræði- og rannsóknastarfa. Safnið 

skal annast fræðslustarfsemi um innlenda og erlenda myndlist fyrir skóla, fjölmiðla og almenning 

(Myndlistarlög nr. 64/2012). 

Segja má að orðalagið varðandi Listasafn Íslands sé afdráttarlausara varðandi fræðsluna en í 

lögum um Þjóðminjasafnið. Listasafni Íslands er beinlínis sagt að það eigi að annast fræðslu um 

innlenda og erlenda myndlist fyrir skóla, almenning og ekki síst fjölmiðla, sem er athyglisvert. 

Vissulega eru fjölmiðlar mikilvægir í miðlunarþætti safna og erfitt getur reynst að koma 

upplýsingum til þeirra. Það er því áhugavert að sjá þess sérstaklega getið í lögum um safnið.   

Samkvæmt Rakel Pétursdóttur hjá Listasafni Íslands hefur fræðslustefna verið útbúin á vegum 

safnsins. Ekki er hægt að nálgast hana á heimasíðu safnsins þar sem verið er að vinna að nýrri 

heildarstefnu fyrir Listasafnið. Þrátt fyrir tilraunir til þess að fá ítarlegri upplýsingar um 

fræðslustefnu safnsins fengust ekki svör í tæka tíð fyrir skil þessarar ritgerðar. 

Með stofnun deildar í safnfræðslu á Listasafni Íslands var brotið blað varðandi fræðslu safna á 

Íslandi, þar sem hún var fyrsta fræðsludeild á safni hér á landi. Unnið hefur verið gott starf á 

safninu þar sem lagðar hafa verið línur sem önnur söfn geta tekið sér til fyrirmyndar. 

 

4.4. Alþjóðleg viðmið varðandi safnfræðslu 

Samkvæmt safnalögum frá árinu 2011 fjallar safnaráð um viðurkenningu safna og veitir ráðið  

stjórnvöldum ráðgjöf um málefni safna (Safnalög nr.141/2011). Ráðherra veitir söfnum 

viðurkenningu á Íslandi eftir tillögum ráðsins. Til þess að hljóta viðurkenningu verða söfn að 
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starfa eftir gildandi safnalögum og siðareglum ICOM (Safnaráð, e.d.). ICOM stendur fyrir 

International Council of Museums eða Alþjóðaráð safna. Innan þess starfa ótal fagráð þar á 

meðal CECA, sem stendur fyrir The Committee for Education and Cultural Action. Markmið 

CECA er listuð á heimasíðu fagráðsins og þar er m.a. tekið fram að ráðið sé ICOM til stuðnings 

varðandi framgang fræðslu innan safna með því að stuðla að því að hún verði faglegri.  

Siðareglur ICOM eru þýddar á íslensku og er hægt að nálgast þær á heimasíðu Íslandsdeildar 

ICOM. Siðareglurnar eiga að veita starfsmönnum safna aðhald. Tekið er fram að um 

lágmarkskröfur sé að ræða er varði starf og starfsemi safna „jafnframt því sem í þeim felst lýsing 

á þeim væntingum sem almenningur má af sanngirni hafa til safnafólks“. Fjórði kafli 

siðareglanna fjallar um menntunarþátt safna. Grunnhugsun þess kafla er að söfnum beri sérstök 

skylda til að rækta menntunarþáttinn í starfi sínu og laða til sín safngesti úr því samfélagi sem 

safnið þjónar. Mikil áhersla er lögð á að söfn gæti þess að þær upplýsingar sem þau setja fram, 

hvort sem það er í útgáfu eða t.d. leiðsögnum séu réttar og nákvæmar. 

Í kafla átta í siðareglunum er sérstaklega tekið fram að söfnum beri einnig skylda til að fræða um 

gildi sitt fyrir samfélagið, það nægir sem sagt ekki að fjalla einungis um safnkostinn. Einnig skal 

fræða um tilgang safnsins. „Hvert tækifæri skal nýtt til að upplýsa og mennta almenning um 

markmið, tilgang og metnað starfsstéttarinnar til að stuðla að auknum skilningi almennings á 

framlagi safna til samfélagsins.“ (Siðareglunefnd ICOM, 2001-2004). Siðareglur ICOM eru afar 

mikilvægar fyrir faglegt starf safna og leggja safnmenn mikla áherslu á að miða sig við þær. Að 

lögð sé áhersla á að fræða samfélagið um gildi safna er áhugavert. Á Íslandi virðist eitt það allra 

mikilvægasta í fræðslustarfi safna vera að fræða eigendur þeirra og þá viðeigandi sveitarstjórnir 

um gildi safna fyrir samfélagið. Líkt og David Anderson tók fram í viðtali við Guðbrand og 

Rakel, þá gerist ekkert nema stjórnmálamenn séu tilbúnir til að veita fjármagni í málefnið.  
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5. Safnfræðsla á Hönnunarsafni Íslands 

Hönnunarsafn Íslands er ungt safn aðeins 16 ára og í stöðugri mótun og vexti. Upphafsár þess 

sem sjálfstæðrar deildar innan Þjóðminjasafnsins bera þess merki að um mikið björgunarstarf 

hafi verið að ræða varðandi söfnun hönnunargripa. Tekið var við mörgum hlutum í misjöfnu 

ástandi og safneign óx hratt. Nú um einum og hálfum áratug síðar er kominn tími til að setja 

starfinu skýrari ramma varðandi fræðslustefnu og söfnunarstefnu fyrir safnið. Þar sem bæði 

höfuðsöfn Hönnunarsafnsins hafa nú þegar útbúið fræðslustefnu getur safnið notað þær til 

viðmiðunar og útbúið stefnu sem hentar því og stærð þess. Vegna manneklu eru safninu settar 

skorður líkt og mörgum öðrum söfnum um land allt. Unnið er markvisst að eflingu safnsins sem 

virkrar fræðslustofnunar sem eigi í góðu samstarfi við hagsmunaaðila, hvort sem það eru 

hönnuðir, skólar eða almenningur. Þrátt fyrir að stefna fyrir fræðslustarf hafi ekki verið gerð er 

þó ekki þar með sagt að fræðslustarfið hafi verið takmarkað því gott starf hefur verið unnið þó 

einnig megi gagnrýna ýmis atriði. Fyrir liggur að marka safninu einhverskonar framtíðarsýn sem 

hjálpað gæti við gerð fræðslustefnu með það að markmiði að allt fræðslustarf safnsins verði 

markvissara og faglegra. 

 

5.1. Fyrstu árin - deild innan Þjóðminjasafns Íslands 

Á fyrstu árum Hönnunarsafnsins frá 1998 til 2006 var það staðsett í Lyngási í Garðabæ og 

starfaði sem deild innan Þjóðminjasafns Íslands. Aðalsteinn Ingólfsson var ráðinn safnstjóri árið 

1999 og gegndi því starfi til ársins 2008. Aðalsteinn Ingólfsson  hafði tekið þátt í umræðum um 

safnið og stofnun þess. Aðstaða safnsins var lítil í fyrstu og ekkert formlegt sýningarrými. Safnið 

hafði geymslurými og skrifstofuaðstöðu í sama húsnæði í Garðabæ, en sýningarrými var ekkert 

fyrstu árin. Því varð safnstjóri, sem var einnig eini starfsmaður safnsins að vera hugmyndaríkur 

við að finna sýningaraðstöðu og samstarfsaðila fyrir sýningar. Þetta var afar mikilvægt til að gera 

safnið sýnilegra og um leið að miðla tiltölulega nýjum vinkli á íslenska menningarsögu. Í viðtali 

í dagblaðinu Degi árið 1999 í tilefni af fyrstu sýningu safnsins nefnir Aðalsteinn Ingólfsson að 

eftir að ákveðið magn af gripum hafi safnast þá muni safnið leigja sér sýningarhúsnæði og efna 

til reglulegra sýninga. Hann segir að þær aðstæður að safnið hafi ekkert sýningarrými geri það 

sveigjanlegra í starfi, þar sem það þýði að það verði að vera alls staðar og með allar klær úti til 

að finna sýningarstaði (Gunnþóra Gunnarsdóttir, 1999). 
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Þó að íslensk hönnun hafi verið til í áratugi var lítið fjallað um hana út frá safnasjónarhorninu 

eða hún rannsökuð innan fræðasamfélagsins. Einstaka fræðimenn fjölluðu um efnið en það er 

með tilkomu safnsins að það starf verður markvissara og sýnilegra og mikið af efni safnast 

saman í tengslum við sýningar þess. Aðalsteinn stóð að kynningu á safnkostinum og gerði grein 

fyrir þeirri íslensku hönnunarsögu sem þar birtist. Vegna skorts á sýningarrými á sjálfu 

Hönnunarsafninu var tekið upp samstarf við önnur söfn um sýningar og settar voru upp 

kynningar á safnkostinum og einstökum hönnuðum á ýmsum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Mikil bylting var að fá sýningarrými fyrir Hönnunarsafnið árið 1999 á Garðatorgi. Miklu munar 

um að söfn hafi yfir að ráða rými sem þau geta alltaf gengið að til sýningahalds. Þrátt fyrir að 

það hafi verið bylting að fá rýmið, þá var sýningaraðstaðan afar lítil, og heyrðist gagnrýni á hana 

m.a. í umfjöllun í Lesbók Morgunblaðsins en þar var kallað eftir betri aðstöðu til miðlunar á 

íslenskri hönnunarsögu. 

Því fer þó fjarri að sýningaraðstaða safnsins, sem starfrækt hefur verið við Garðatorg frá 1999, rúmi 

þann fjölda muna enda hefur salurinn sökum smæðar sinnar alltaf verið einkar óhentugur fyrir 

rekstur safnsins og erfitt að sýna þar stærri muni svo vel fari. Lítið hefur hins vegar farið fyrir 

umræðu á opinberum vettvangi um framtíðarheimili safnsins í Garðabæ. Núverandi samningur 

ráðuneytisins og bæjarfélagsins rennur út í lok þessa árs og bíður áhugafólk um hönnun nú 

óþreyjufullt fregna af framtíðarsýningarhúsnæði safnsins (Anna Sigríður Einarsdóttir, 2003).  

 

Hagsmunaaðilar Hönnunarsafnsins settu fram spurningar um miðlun þess og fræðslu líkt og 

Elísabet Ingvarsdóttir gerði í gagnrýni sinni á sýningu safnsins árið 2008. „Eins má spyrja hvers 

vegna Hönnunarsafn Íslands kjósi ekki frekar að sýna úrval af íslenskri hönnun úr safni sínu á 

helsta ferðamannatímanum frekar en að kynna og velja úr safninu erlenda listhönnun“ (Elísabet 

V. Ingvarsdóttir, 2008). Þar sem ekki er hægt að setja upp fasta yfirlitssýningu yfir íslenska 

hönnunarsögu neyðist safnið til fjalla um afmarkaða hluta sögunnar í sýningum sínum. 

Hagmsunaaðilar taka alltaf eftir því þegar húsgögn og sögulegt yfirlit vantar og kvarta við 

afgreiðslufólk, einnig er nokkuð um að erlendir ferðamenn leiti að sýningum sem sýna þessa 

sögu og vegna takmarkaðs sýningarrýmis er erfitt að mæta þessari þörf. Það sem safnið vantar 

einna helst er rými fyrir fasta yfirlitssýningu þar sem hægt væri að miðla þeirri hönnunarsögu 

sem er þekkt og rannsökuð. Ef safngestir finna ekki það sem þeir leita að getur það haft slæm 

áhrif á upplifun þeirra af safninu og ímynd þess gæti orðið verri. Þó skal það tekið fram að 

ímynd Hönnunarsafnsins batnaði stórum þegar það fékk aðsetur við Garðatorg árið 2011. 
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5.2. Sjálfstæð stofnun rekin af Garðabæ - fræðslufulltrúi hönnunar (2008 til 

2013)  

Söfn hafa þeirri skyldu að gegna að fræða almenning um þá þekkingu og muni sem þau geyma. 

Það geta þau gert með ýmsum hætti. Helsta fræðslutæki safna eru sýningar, fræðsludagskrá 

tengd þeim og útgáfa. Fræðsludagskráin getur verið í formi fyrirlestra, námskeiða eða 

vinnusmiðja, leiðsagna og fleira í þeim dúr. Netið og samfélagsmiðlar eru öflug fræðslutæki, 

samfélagsmiðlar eins og Facebook og Twitter eru nú þegar í notkun hjá nokkrum íslenskum 

söfnum og verður spennandi að sjá hvernig sú þróun verður varðandi fræðslumál þeirra. 

Hönnunarsafnið hefur haldið úti tiltölulega hefðbundnu fræðslustarfi í formi leiðsagna fyrir alla 

aldurshópa, þó að áherslan hafi mest verið á leik-, grunn-, og framhaldsskólana. Kennarar frá 

Tækniskólanum, Iðnskóla Hafnarfjarðar og Listaháskólanum koma reglulega með nemendur sína 

í heimsókn og leiðsögn. Kennurum Garðabæjar og fleiri sveitarfélaga hefur boðist að koma í 

vinnusmiðjur sem hafa verið skipulagðar í tengslum við sýningar safnsins þar sem hönnuðir eða 

fræðimenn miðla af reynslu sinni. 

Fræðslustarf Hönnunarsafns Íslands fram til 2008 var svipað og hjá öðrum söfnum þar sem 

sýningaraðstaða er lítil sem engin og starfsmenn fáir. Greinilegt er að reynt hefur verið að sinna 

henni eftir bestu getu en um markvisst starf hefur ekki verið að ræða utan útgáfu sem var nokkuð 

regluleg. Árið 2008 hófst samstarf verslunarinnar Ikea við Garðabæ. Ikea og Garðabær gerðu 

með sér samning um stofnun og rekstur á stöðu fræðslu- og kynningarfulltrúa hönnunar hjá 

Garðabæ. Stöðunni gegndi sami einstaklingur frá upphafi þar til árið 2013 þegar Ikea sá ekki 

ástæðu til að framlengja þann fimm ára samning sem gerður hafði verið og samstarfinu lauk. 

Bærinn sá sér ekki fært að halda starfinu áfram og því var staða fræðslu- og kynningarfulltrúa 

hönnunar lögð niður. Ekki hefur verið gerð ráðstöfun til að hefja þetta starf aftur eða bæta við 

starfsfólki á safninu sem fór mikils á mis við að missa þennan starfsmann Garðabæjar sem var 

afar tengdur safninu. 

Staða fræðslu-og kynningarfulltrúa hönnunar gagnvart bænum og safninu var margbrotin. Á 

heimasíðu Garðabæjar er að finna eftirfarandi lýsingu á starfsviði fulltrúans: 

[...] Fræðslufulltrúi starfar í umboði fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar í samstarfi við IKEA og 

Hönnunarsafn Íslands og er með aðsetur á bæjarskrifstofum Garðabæjar.  
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Markmið fræðslufulltrúa hönnunar í Garðabæ er að stuðla að eflingu hönnunar og nýsköpunar, lista og 

listiðnaðar meðal annars með því að standa að fjölbreyttum viðburðum og kynningarstarfsemi um hönnun, 

hönnuði, sögulega gripi eða vinnuaðferðir.  

Föst verkefni eru námsstefnur fyrir hönnuði og kennara, leiðsagnir fyrir skólahópa og miðlun hönnunar til 

nemenda og kennara. Umsjón og kennsla í hönnunar- og listasmiðjum. Önnur verkefni eru seta í 

verkefnisstjórn Listadaga barna og ungmenna, seta í þróunarnefnd Nýsköpunarkeppni grunnskóla, 

rannsókna- og textavinna til miðlunar hönnunar og kennslu (Garðabær, 2008) 

Eins og sést á lýsingunni hér að framan fór starf fulltrúans að miklu leyti fram innan 

Hönnunarsafnsins, en tekið er fram að fulltrúinn sé staðsettur á bæjarskrifstofu Garðabæjar. Það 

var ætlast til þess að fulltrúinn sæi um leiðsagnir fyrir skólahópa á safninu en ekki að hann væri á 

safninu þess á milli og tæki þátt innra starfi safnsin. Ein af skýringunum á þessu fyrirkomulagi 

gæti verið að skilningur bæjaryfirvalda á því sem felst í safnfræðslu hafi eingöngu markast af 

móttöku skólahópa. Þegar starfslýsing fulltrúans er skoðuð nánar kemur fram að strax í upphafi 

er gert ráð fyrir að fulltrúinn starfi innan skóla- og menningarstofnanna Garðabæjar. Næsti 

yfirmaður fulltrúans var forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar og Ikea gat 

komið með athugasemdir varðandi störf og áherslur fulltrúans (Viðmælandi B, munnleg heimild, 

2014). Þetta getur verið flókin staða að eiga við þar sem fræðslu- og kynningarfulltrúi hönnunar 

og safnstjóri Hönnunarsafns Íslands heyrðu undir sama yfirmann. Þar myndast ákveðin skekkja 

og hægt er að gagnrýna þetta fyrirkomulag. Þarna hefðu getað skapast alvarleg vandamál 

varðandi fagleg vinnubrögð safnsins þegar kom að fræðslu þess. Forstöðumaður safnsins var 

ekki næsti yfirmaður fræðslufulltrúans. Yfirleitt var það samkomulagsatriði við yfirmann um að 

fá fulltrúann í tímabundin verkefni á safnið á álagstímum. Þess á milli var fulltrúinn í öðrum 

verkefnum (Viðmælandi C, munnleg heimild, 2014). Þegar samstarf á milli einstaklinga er gott 

líkt og hefur verið í tengslum við þessa stöðu fræðslufulltrúans er ef til vill ekki horft til þeirra 

atriða sem mættu betur fara í tengslum við skipulag og stjórnsýslu. Að vera með fræðslufulltrúa í 

samstarfi við safnið en ekki í vinnu fyrir það setur safnið í vanda gagnvart þeirri heildstæðu línu 

eða stefnu sem það vill setja sér í fræðslumálum. Það setur safnið í vanda varðandi siðareglur 

ICOM og varðandi faglegt safnastarf  þar sem vinnuveitandinn, í þessu tilfelli Garðabær og Ikea, 

gerir ekki kröfu um að fulltrúinn starfi samkvæmt siðareglunum, á meðan það er venjan varðandi 

aðra starfsmenn og um leið samstarfsmenn fræðslufulltrúans. Fræðslufulltrúinn var starfandi í 

fimm ár með góðum árangri fyrir bæjarfélagið, skólakerfið og safnið þar til að starfið var lagt 

niður og Garðabær sá sér ekki fært um að halda áfram með verkefnið. Við það að leggja þessa 
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stöðu niður var góðum tengslum við samfélagið, sérstaklega við leik- og grunnskóla 

bæjarfélagsins kippt í burtu og safnið þarf því að vinna þá vinnu að einhverju leyti upp á nýtt. 

Eins og sakir standa er það erfitt sökum manneklu, margra verkefna og tímaskorts. 

Í ársskýrslum fræðslu-og kynningarfulltrúa hönnunar (2008-2013) sést vel hvernig starfið 

þróaðist og ákveðnir þættir urðu að föstum liðum. Eitt af því eru leiðsagnir fyrir leik-, grunn-, og 

framhaldsskóla, sem venjulega eru einn stærsti þáttur fræðslustarfs safna sbr. upplýsingar úr 

skýrslunni Fræðsla fyrir alla frá árinu 2007. Aðrir þættir í miðlunarstarfi Hönnunarsafns Íslands 

sem fræðslufulltrúi sá um voru vinnusmiðjur sem haldnar voru í tengslum við sýningar sem 

safnið setti upp. Fræðslufulltrúi sá alfarið um þessar smiðjur, fann fyrirlesara, tíma, staðsetningu, 

efni og fleira. Fræðslufulltrúinn skipulagði og kom á fót eftirtöldum verkefnum fyrstu árin þegar 

safnið vantaði eigið húsnæði og gott sýningarrými. Móttaka skólahópa var á höndum 

fræðslufulltrúans þau ár sem hann starfaði, ásamt því að skipulegga vinnusmiðjur og námskeið 

ætluð kennurum þar sem reynt var að miða efni við sýningar safnsins hvert ár. Skipulagðar voru 

leiðsagnir um geymslurnar þegar safnið var enn staðsett í Lyngásnum. Fulltrúinn kom að ýmsu 

sem tengdist innra starfi safnsins og fyrsta starfsár hans sá hann um ljósmyndun safneignar í 

þeim tilgangi að miðla upplýsingum um hana rafrænt. Fræðslufulltrúi sá að afar miklu leyti um 

heimasíðu safnsins ásamt því að stofna facebooksíðu fyrir það. Dagleg umsjón með 

heimasíðunni féll í hendur fulltrúans. Eitt af stærstu miðlunartækjum safna eru sýningar. 

Fræðslufulltrúinn koma að ýmsum verkefnum tengdum sýningum safnsins líkt og að setja upp á 

grafískan hátt fræðslutexta. Eitt af stærstu verkefnum fulltrúans var sýning á hönnun Sigríðar 

Heimisdóttur vöruhönnuðar. Þar var fræðslufulltrúinn jafnframt sýningarstjóri og sá alfarið um 

alla hönnun, uppsetningu og fræðslu fyrir þá sýningu. Einnig setti fulltrúinn upp minni sýningar í 

anddyri sýningarsala ásamt minni sýningu þar sem áhersla var lögð á fræðslugildi. 

Fræðslufulltrúinn kom að því að hanna kynningarbæklinga fyrir safnið sem er liður í útgáfu 

safnsins og mikilvægt varðandi kynningu þess. 

Þegar safnið flutti í húsnæði við Garðatorg árið 2010, kom fræðslufulltrúinn að undirbúningi 

fyrir opnun á safninu og vann við að koma fræðslu- og miðlunarmálum betur að.  

Árið 2011 lagði fræðslufulltrúi sérstaka áherslu á samvinnu safns og skólakerfis. Þar kom 

fræðslufulltrúi að nokkurs konar stefnumörkun safnsins í fræðslumálum varðandi skólakerfið. 
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Lögð var áhersla á leik- og grunnskóla ásamt því að reynt var að tengja safnið við 

Listaháskólann, þar sem nemendur hans komu í skipulagðar leiðsagnir. Fræðslufulltrúinn vann 

ávallt í samstarfi við safnið og ábyrgðin lá alltaf skýrt hjá safnstjóra safnsins, en eins og áður 

hefur verið tekið fram var fræðslufulltrúinn hins vegar ekki starfsmaður þess og það vakna upp 

spurningar um faglegan grunn að stefnumörkun safnfræðslu Hönnunarsafnsins (Árdís 

Olgeirsdóttir, 2011a; Árdís Olgeirsdóttir, 2011b; Árdís Olgeirsdóttir, 2012a; Viðmælandi C, 

munnleg heimild, 2014). 

Í umfjöllun fræðslufulltrúa um leiðsagnir fyrir leik- og grunnskóla kemur fram áhersla á að 

kenna söguna í gegnum muni safnsins: „bauð upp á sérútbúnar leiðsagnir fyrir vissa aldurshópa, 

þar var hugmyndin að “læra söguna í gegnum hluti”. Fræðslufulltrúi notaði sýningu safnsins sem 

vettvang, í stað þess að sýna “glærukynningu” eða myndasýningu (Árdís Olgeirsdóttir, 2011b). Í 

tengslum við flestar leiðsagnir fyrir hópa af leik- og grunnskólastigi var boðið upp á eitthvað 

verklegt sem átti við um það sem skoðað var. Sem dæmi mætti nefna að í tengslum við 

jólasýningu safnsins árið 2011 nýtti fulltrúinn sér jólaóróa sem kveikju að sköpun nemenda á 

eigin jólaskrauti. Einnig voru verk hönnuða og listamanna t.d. á jólakúlum kynnt fyrir börnunum 

og rædd í sýningarsalnum. Ekki var alltaf hægt að bjóða upp á smiðjur í sýningarsölunum og 

varð þá fræðslufulltrúi að flytja þær annað. 

Vinnan í safninu var svipuð árin 2012 - 2013, sem var síðasta ár samningsins sem IKEA hafði 

gert við Garðabæ. Fræðslufulltrúi og starfsmaður safnsins settu upp sýningu sem sérstaklega var 

hugsuð út frá fræðslu um hráefni og hönnun sjálfsagðra hluta. Í tengslum við sýningar á grafískri 

hönnun og leirmunum frá Leirkeraverkstæðinu Glit var boðið upp á mikla gagnvirkni. Nemendur 

og gestir gátu t.d. teiknað og velt fyrir sér formum, uppbyggingu merkja eða handleikið íslenskan 

leir og jafnvel unnið fígúrur úr honum (Árdís Olgeirsdóttir, 2013a; Árdís Olgeirsdóttir, 2013b).  

Með tilkomu fræðslufulltrúans var leiðsögnum á sýningum m.a. í tengslum við skólana sinnt af 

meira afli þó að sýningar hafi verið í afar litlu rými. Eins og áður hefur komið fram var fulltrúinn 

ekki hluti af daglegri starfsemi safnsins, heldur kom inn þegar um tímabundin verkefni var að 

ræða. Viðmælandi C (munnleg heimild, 2014) veltir því upp að ef til vill hafi ekki verið talin svo 

mikil þörf á þessari stöðu innan safns sem hafði ekki yfir nægilega góðu rými að ráða. Það má þá 

benda á að það samrýmist ekki faglegum vinnubrögðum safna að þeir sem sjá um stærstan hluta 



52 
 

fræðslustarfsins komi ekki að öllu ferlinu innan safnsins t.d. þegar setja skal upp sýningar. Með 

því að vera svona hálfpartinn hluti af safninu en þó í ýmsum öðrum verkefnum gerir það að 

verkum að fræðslan getur aldrei orðið nægilega úthugsuð og ekki síst þá vantar gestina málsvara 

líkt og talað er um hér að framan. Á það má benda að þrátt fyrir að safnið hafi ekki haft yfir 

góðum sýningarsal að ræða er ekki þar með sagt að ekki hefði verið hægt að undirbúa og sinna 

fræðsluhlutverki þess eftir öðrum leiðum.  

Allir sem talað er við vegna þessa starfs og stöðu nefna þó að að allt hafi verið unnið í góðu 

samstarfi. Einnig koma fram hjá viðmælendum öll ábyrgð á fræðslustarfi safnsins heyrði undir 

safnstjóra. 

 

5.3. Fótum kippt undan fræðslustarfi Hönnunarsafnsins – enginn 

fræðslufulltrúi 

Stofnskrá safnsins var endurskoðuð veturinn 2013 í tengslum við nýjar reglur varðandi úthlutanir 

Safnasjóðs og viðurkenningarferli í tengslum við nýtt hlutverk Safnaráðs. Menntunarlegt 

hlutverk safnsins er tíundað í stofnskrá:  

Það skal rækja fræðsluhlutverk sitt við almenning sem og erlenda gesti m.a. með áhugaverðum 

sýningum og vönduðu útgáfustarfi. Safnið skal leitast við að höfða til og þjóna breiðum hópi 

safngesta og skal leitast við að hafa starfsemi sína aðgengilega öllum. Haft skal gott eftirlit með 

aðsókn og aðsóknarþróun og leitast við að hámarka aðsókn. Safnið skal sinna fræðsluhlutverki til 

skóla á starfssvæði sínu og skal hafa samvinnu við fræðsluyfirvöld, ferðaþjónustu og aðra aðila 

eftir því sem við á (Hönnunarsafn Íslands, 2013). 

Ekki er hægt að segja að stofnskráin komi í stað fræðslustefnu þar sem hún er afar almenn og 

ekki er tekið fram t.d. hvernig höfða skuli til safngestanna, það er hvaða leið safnið ætli að fara 

eða vilji stefna að. Ekki er tekið fram hvernig eftirlit með aðsókn og þróun hennar eigi að fara 

fram. Fræðsluhlutverk safnsins er tíundað, en ekki getið um hvernig eigi að nálgast þau atriði 

sem talin eru upp í stefnumótuninni. Það er gert í fræðslustefnu þar sem sett eru fram markmið 

og leiðir til að ná þeim. 

Vinna er að hefjast við að endurskoða þessa stefnumótun safnsins og fræðslumál koma þar inn. 

Við það að missa þann starfsmann sem sinnti hlutverki fræðslufulltrúa þá er verulega þrengt að 
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fræðslustarfi safnsins. Þar sem starfsmaðurinn var ekki með starfsaðstöðu sína innan safnsins átti 

safnið erfitt með að koma að þeirri stefnumótun sem átti sér stað varðandi það starf. 

Fræðslufulltrúi hafði byggt upp afar góð samskipti við skóla Garðabæjar, þau hrundu þegar hann 

hvarf á braut. Vegna þess að skarð hefur verið hoggið í fræðslustarf safnsins þarf að velta betur 

fyrir sér stefnunni varðandi fræðslumál, t.d. hver verða næstu skref og hvaða leið safnið vilji fara 

í þeim efnum. Hver eiga markmið fræðslustarfsins að vera og hvaða leiðir skuli fara til að ná 

þeim? 

Safnið býður enn upp á leiðsagnir fyrir skólahópa, og reynir að hafa frumkvæði að því að ná til 

skóla og kennara. Gott samstarf hefur verið við einstaka kennara í Listaháskóla Íslands. Einnig 

eru almennar leiðsagnir veittar nokkuð reglulega. Fyrirlestrar um efni sýninga eru haldnir þar 

sem utanaðkomandi fræðimenn segja frá, og vinnusmiðjur munu halda áfram. Útgáfa í tengslum 

við sýningar hefur verið nokkuð regluleg og er hægt að nálgast ýmsan fróðleik á heimasíðu 

safnsins undir sýningarflipum. En þar sem safnið hefur misst fræðslufulltrúann er erfiðara að 

halda uppi sama þjónustustigi í fræðslu og miðlun. Starfsmenn safnsins hafa ekki tíma til að 

sinna öllum þeim verkefnum sem öflugt fræðslustarf krefst fyrir utan þau verkefni sem þeir hafa 

þegar á sinni könnu. Fyrir safn í vexti er það áfall að missa svo mikilvægan aðila úr starfsemi 

sinni og engar áætlanir eru uppi um að ráða á ný í starf fræðslufulltrúa. 
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6. Safnfræðsla Hönnunarsafns Íslands út frá greiningarramma 

Hér munu verkefni innan safnfræðslu hjá Hönnunarsafninu verða tekin saman og skoðuð út frá 

greiningarrammanum sem settur er fram í þriðja kafla.  

Leiðsagnir eru einn stærsti þátturinn í fræðslustarfi íslenskra safna líkt og kom fram í skýrslunni 

Fræðsla fyrir alla. Í leiðsögnum gefst gott tækifæri til að eiga í samskiptum við gesti safnsins og 

nálgast þá. Hjá Hönnunarsafninu er hægt að skipta leiðsögnum í þrjá hópa: leiðsagnir fyrir 

skólahópa, almennar leiðsagnir og fjölskylduleiðsagnir. Móttaka skólahópa var alfarið í höndum 

fræðslufulltrúans þau ár sem hann starfaði. Fræðslufulltrúinn nálgaðist leiðsagnirnar út frá þeim 

vinkli að segja söguna í gegnum gripina. Það er að skoða gripi með hópunum og velta fyrir sér 

hvað réð forminu og efninu í þeim. Yfirleitt fóru leiðsagnir skólahópa þannig fram að nemendur 

voru leiddir í gegnum sýninguna, stöðvað var við ákveðna hluti og sagt frá þeim. Spjallað var við 

nemendur og reynt að fá fram þeirra vangaveltur og spurningar um gripina eða hugmyndirnar 

sem um var að ræða. Í lok leiðsagnar var boðið upp á stutta smiðju þegar því var viðkomið, sem 

tengdist efni sýninganna. Sem dæmi um leiðsagnir af þessu tagi er hægt að nefna sýningarnar 

Hvít jól (2011-2012) og Gísli B.- Fimm áratugir í grafískri hönnun (2012-2013). Þar var fyrst 

gengið um salina og fræðslufulltrúi sagði frá og varpaði fram spurningum til nemenda. Í lok 

leiðsagnar um Hvít jól var boðið upp á jólaföndur. Í tengslum við sýninguna um Gísla B. áttu 

nemendur að setja sig í spor grafísks hönnuðar og hönnuðu geisladiskahulstur. Nemendahópar 

frá framhaldsskólum og háskólum fá yfirleitt sérhæfðari leiðsagnir þar sem meiri áhersla er lögð 

á söguna. Fræðslufulltrúi átti í góðu samstarfi við framhaldsskólakennara og sneið leiðsagnir að 

kennsluáætlunum og yfirferð þeirra. Dæmi mætti taka um hóp frá Iðnskólanum í Hafnarfirði sem 

kemur á hverju ári til að skoða húsgögn í tengslum við námskeið sem leggur áherslu á viðgerðir 

eldri húsgagna. Hópar úr Safnafræði við Háskóla Íslands fá leiðsögn þar sem áhersla er lögð á 

innra starf safnsins og hópar frá Listaháskólanum fá leiðsagnir sem miða að því að kynna þeim 

hönnunarfræði og þann gagnagrunn sem er að finna í safninu. Einungis í einu tilfelli kom sami 

hópur oftar en einu sinni á sýningu og vann á safninu. Það var í tengslum við námskeið um söfn 

og safnastarf sem var kennt í Listaháskóla Íslands af Elísabetu V. Ingvarsdóttur. Það samstarf 

gafst vel og vildi safnið gjarnan halda því samstarfi áfram. Vegna skipulagsbreytinga í 

Listaháskólanum var námskeiðið hins vegar lagt niður.  
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Almennar leiðsagnir voru fyrstu árin um geymslur safnsins auk þess sem að tekið var á móti 

fólki í sýningarsal safnsins við Garðatorg. Þær leiðsagnir sem fóru fram í geymslum safnsins 

voru vinsælar og sýndu fram á áhuga almennings um íslenska hönnun. Eftir að safnið flutti á 

Garðatorg hefur ekki verið boðið upp á leiðsagnir um geymslurnar. Hins vegar er boðið 

reglulega upp á leiðsagnir um sýningar safnsins. Yfirleitt hafa þessir viðburðir verið á 

sunnudögum og afar misjafnt er hversu margir koma, fer það eftir sýningunni og hversu 

áhugaverð hún er almenningi. Í þessum leiðsögnum er yfirleitt haldinn fyrirlestur þar sem gengið 

er um sýninguna og stöðvað við ákveðna hluti. Reynt var að vekja upp umræða við gesti í 

þessum leiðsögnum um það sem verið er að fjalla um. Stundum koma einstaklingar sem búa yfir 

sérþekkingu og leiðrétta jafnvel eitthvað sem sett hefur verið fram af safninu. Það kemur safninu 

vel þar sem það er sífellt að byggja upp gagnagrunn sinn um efni sem hingað til hefur ekki verið 

skoðað.  

Leiðsagnir fyrir fjölskyldur hafa verið af og til í boði. Þá er reynt að bjóða upp á smiðju sem 

tengist efni sýningarinnar. Þessi tegund af leiðsögnum býður upp á að gerðar séu tilraunir með 

upplifun á safni. Boðið hefur verið upp á fjölskylduleiðsögn um sýninguna Óvænt kynni (2013) 

þar sem byrjað var á að skoða húsgögnin og svo var gestum gefið tækifæri til að búa til módel af 

stól, hanna eigin stól. Einnig hefur verið boðið upp á orðugerð í tengslum við sýninguna Ertu 

tilbúin frú forseti?(2014). Smiðjur eru yfirleitt haldnar í tengslum við fjölskylduleiðsagnir og 

leiðsagnir fyrir skólahópa með það fyrir augum að virkja þátttöku sýningargesta. 

Sýningar eru viðamikil og flókin viðfangsefni þar sem huga þarf að mörgu. Hjá Hönnunarsafninu 

er misjafnt hvort fengnir eru sýningarstjórar eða hvort að starfsmenn safnsins vinna sýningarnar. 

Þegar utanaðkomandi aðilar vinna sýningar er reynt af hálfu safnsins að minna á mikilvæg atriði 

líkt og fræðslutexta sem henta sem flestum ásamt því að gestir eru af öllum stærðum og gerðum. 

Eitt af því mikilvægasta á sýningum eru fræðslutextarnir. Stundum vill það brenna við að 

textarnir mæti afgangi og ekki er nægilegu púðri eytt í þá. Fræðslutextar Hönnunarsafnsins eru 

yfirleitt settir upp af grafískum hönnuði í samvinnu við safnið. Góð samskipti eru og þurfa að 

vera á milli þessara aðila til þess að hönnuðurinn átti sig á þörfum safnsins varðandi texta. 

Textum fylgir heilmikil vinna sem verður að velta fyrir sér, ekki einungis innhaldinu heldur 

einnig útliti þeirra, þar sem fráhrindandi stafagerð, stærð stafa eða litur þeirra getur heft 

uppbyggingu þeirrar þekkingar sem sýningin á að miðla. Sérstök umfjöllun er um fræðslutexta í 
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leiðbeiningum safnaráðs um fræðslustefnu. Gestir eru fljótir að láta vita ef textar eru ekki 

nægilega læsilegir eða stafir of litlir. Það hefur mjög slæm áhrif á upplifun gesta af sýningu ef 

textarnir trufla. 

Reynt er að bjóða upp á fyrirlestra fræðimanna í tengslum við flestar stórar sýningar safnsins. Þá 

er reynt að hafa umfjöllunarefnið af þeirri gerð að fyrirlesturinn víkki út sýninguna. Þeir eru vel 

sóttir af almenningi sem og fagfólki. Yfirleitt fara fyrirlestrarnir fram í sýningarrými safnsins 

sem getur verið slæmt ef færa þarf til sýningargripi. Aðstæður til fyrirlestrarhalds mættu vera 

betri. 

Útgáfa safnsins hefur verið nokkuð regluleg síðan það var stofnað. Mikill fróðleikur safnast 

saman í tengslum við sýningarvinnu og er gott að geta komið honum til skila í formi 

sýningarskrár. Safnið hefur ekki nýtt sér heimasíðuna eins og hægt væri með því að setja 

fræðsluefni á hana. Starfsmenn safnsins hafa ekki haft ráðrými til þess að vinna að þessum 

fræðsluþætti en nauðsynlegt er að skapa ráðrúm til þess. 

Stór hluti miðlunar og fræðslu safna fer fram í gegnum heimasíður þeirra og samfélagsmiðla eins 

og Facebook og Twitter. Það er tímafrekt að sinna þessum miðlum svo vel sé því fólk fer ekki 

inn á vefsíðurnar nema þær séu fjölbreytilegar og líflegar. Heimasíðan og aðrir miðlar eru hluti 

af ásýnd safnsins út á við og oft það fyrsta sem gestir sjá af safninu. Því er mikilvægt að fréttir 

eða tilkynningar t.d. á heimasíðu séu ekki margra mánaða gamlar því það gefur til kynna að lítið 

sé að gerast á safninu, reyndin getur hinsvegar verið þveröfug og skýringa að leita í of miklu 

vinnuálagi hjá starfsfólkinu. Í tíð fræðslufulltrúans sá hann um heimasíðuna, en eftir að starfið 

var lagt niður sjá tveir starfsmenn safnsins um hana ásamt Facebook og Twitter meðfram öðrum 

verkefnum. Ekki reynist alltaf hægt að setja inn fréttir um hinar ýmsu hliðar safnastarfsins vegna 

tímaskorts. 
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6.1. Greining 

Nú verða nánar teknir fyrir ákveðnir þættir í fræðslustarfi safnsins og þeir metnir út frá 

greiningarrammanum sem settur var fram í kafla þrjú. 

1. Er reynt að tengja við fyrri reynslu og þekkingu? 

Það fyrsta sem ég vil skoða í tengslum við greiningarrammann er hvort að reynt er að tengja við 

fyrri reynslu eða þekkingu þeirra sem hljóta fræðsluna. Þegar um nýtt safn er að ræða gildir það 

að til að tengja nýjar upplýsingar við almenna þekkingu verður að velta því fyrir sér hver hún er. 

Með því að leggja áherslu á að fá viðtöl birt í dagblöðum og vekja með því athygli á safninu í 

fjölmiðlum ásamt því að bjóða upp á fyrirlestra um tiltekin efni má segja að reynt sé að kveikja 

áhuga hjá almenningi en ekki síður hjá fagaðilum. Að komast að í fjölmiðlum þegar safn eða 

sýningar eru kynntar er mikilvægt. Hjá Hönnunarsafninu hefur ekki verið mikið vandamál að 

komast að í fjölmiðlum því þeir sýna safninu yfirleitt áhuga þegar fréttatilkynningar um nýjar 

sýningar eru sendar út. Yfirleitt er hægt að segja að í fréttatilkynningum sé reynt að tengja við 

fyrri þekkingu gesta. 

Í leiðsögnum, smiðjum og fyrirlestrum fá gestir tækifæri til að koma með spurningar eða 

hugleiðingar um tiltekin efni. Afar mikilvægt er að huga að þessu atriði í sambandi við 

skólaheimsóknir nemenda úr leik- og grunnskólum. Stundum er erfitt að finna tengingu út frá t.d. 

húsgögnum við nemendur í leikskóla og reynir því á aðilann sem sér um fræðsluna að vera 

hugmyndaríkur. Í tíð fræðslufulltrúa var lagt upp með að miða við hið sjónræna og túlkun í 

gegnum það með verkefnum sem höfðu með teikningu eða einhverskonar þrívíða vinnu að gera. 

Kveikjan var yfirleitt í spjalli við börnin þar sem formum, litum og ef til vill vangaveltum um 

þægindi var velt upp. Það hjálpar ef safnið á gripi sem má koma við, en reynslan og rannsóknir 

sýna að þá er virkilega hægt að fara á flug í sambandi við tengslin á milli forms og þæginda eða 

annað sem hægt er að vinna með í því sambandi. Eins og gefur að skilja er ómögulegt að 

undirbúa þennan þátt mikið að öðru leyti en því að geta sér til um almenna þekkingu gesta. 

Líklegra er að þó að allir hafi einhverja þekkingu eða upplifun sem hægt er að tengja við hönnun 

þar sem hún umlykur okkur öllum stundum. Þegar gestir spyrja spurninga og velt er vöngum yfir 

hlutum í samtali við þann sem veitir fræðslu gefst tækifæri til þess að reyna að tengja við reynslu 

gesta með því að útskýra eitthvað sem ef til vill er ekki nægjanlega skýrt í sýningunni. Einnig 
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getur sá sem stýrir leiðsögninni opnað á það að sýningin sjálf sé túlkun safns og sýningarstjóra á 

málefninu og ekki heilagur sannleikur sem ekki er hægt að efast um eða ræða. Þetta getur hvatt 

gesti til að velta fyrir sér og bera fram spurningar um söfn og starfsemi þeirra. Þar sem erfitt 

getur verið að geta sér til um fyrri þekkingu gesta safns getur verið gott að miða við GLO-

módelið í undirbúningi sýningar og fræðslustarfs, einnig verður að muna að skilningur getur 

myndast löngu síðar og jafnvel í tengslum við aðrar sýningar safnsins. 

Starfsfólk safnsins og þá sér í lagi það starfsfólk sem kemur að fræðslumálum þarf að muna að 

allir sem koma inn á safnið búa yfir einhverri reynslu sem hægt er að tengja við. Valfrelsi og það 

hlutverk sem gestir fara í þegar þeir ákveða að skoða safn hefur einnig með þennan þátt að gera. 

Sem dæmi má nefna hvernig safnfræðslufólk talar við hóp af fjölskyldum í svokölluðum 

fjölskylduleiðsögnum, hér þarf að stefna að því að allir fái eitthvað út úr heimsókninni en þó 

miða aðallega við börnin þar sem fullorðna fólkið fer væntanlega með þörf barnanna í huga.  

Starfsfólk Hönnunarsafnsins reynir yfirleitt að tengja við almenna þekkingu í leiðsögnum um 

sýningar sínar, þau spyrja hópana spurninga og virkja þá þannig til að miðla eigin þekkingu og 

meta nýjar upplýsingar á grundvelli hennar. Hægt er að efla og styrkja þennan þátt í 

fræðslustarfinu með því að hafa GLO-módelið við hendina þegar fræðslustarf er undirbúið. 

Einnig er gott að velta fyrir sér hvað sé líklegt að gestir sækist eftir að vita og hafa þá í huga í 

hvaða hlutverki þeir gegna skv. Valfrelsismódeli Falk og Dierking. 

Í útgáfu safnsins, heimasíðu og samfélagsmiðlum er yfirleitt reynt að ná til gesta með tengingu 

við fyrri þekkingu. Á samfélagsmiðlum fer sú tenging aðallega í gegnum myndir, gamlar 

auglýsingar sem vekja upp forvitni og fortíðarþrá þeirra sem lesa sér til um efnið. 

2. Mismunandi námsstílar 

Liður tvö í greiningarrammanum fjallar um mismunandi námsstíla og spurt er hvort safnið komi 

til móts við þá. Er mismunandi hlutverkum samkvæmt Valfrelsiskenningunni velt upp og reynt 

að sjá fyrir hvað vekur athygli gestanna út frá þeim hlutverkum sem þeir gegna? Er haft í huga 

við undirbúning sýninga og fræðsludagskrár að ógrynni er til af kennsluaðferðum sem hægt er að 

nýta þegar tekið er á móti hópum eða þegar gagnvirkni innan sýningar er sett upp? Þar sem í 

hugsmíðahyggjunni er lögð áhersla á að mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur verður 

að taka með í reikninginn að hver og einn hefur sinn námsstíl. Howard Gardner (1943) setti fram 
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fjölgreindakenninguna árið 1983
23

 og byggir hún á kenningum hugsmíðahyggju. Mikið er til af 

efni tengt þeirri kenningu í tengslum við kennslu fyrir mismunandi námsstíla sem hægt er að 

nýta við skipulag fræðslu.  

Með því að bjóða upp á smiðjur þar sem hönnuðir kenna og fræða um hugmyndafræði sem 

liggur á bak við starf þeirra er komið til móts við verklega kennslu. Þeir sem taka þátt í smiðjum 

safnsins vinna yfirleitt verklega og út frá mismunandi vangaveltum hönnuða. Þessi aðferð gefur 

gestum kost á að öðlast nýjan skilning á hönnun og sýningum safnsins. Það væri athyglisvert ef 

safnið byði upp á lengri smiðjur og fyrir yngri hópa þar sem unnið væri með nokkrum hönnuðum 

eða listamönnum við að leysa ákveðin verkefni. 

Hjá Hönnunarsafninu er stundum boðið upp á gagnvirka þætti í sýningum og í fjölskyldu- og 

skólaleiðsögnum er yfirleitt boðið upp á einhvern verklegan þátt sem getur hjálpað gestum við að 

meðtaka nýja þekkingu. Fræðslufulltrúi lagði áherslu á að hafa smiðjur í skólaleiðsögnum.  Á 

sýningum safnsins er yfirleitt nokkuð magn af texta þar sem upplýsingum er komið til skila. Lítið 

hefur verið um aðrar nálganir en þær hefðbundnu varðandi fræðslutexta. Margir eiga við 

lestrarerfiðleika eða sjóndepurð að stríða og byggja því upp þekkingu á annan hátt en að lesa. 

Þegar meirihluti upplýsingagjafar innan sýningar er í formi texta er verið að útiloka þann hóp frá 

safninu sem á ekki auðvelt með lestur, hver svo sem ástæðan er. Hægt er að koma til móts við 

þennan hóp með hljóðleiðsögn, í almennum leiðsögnum, myndböndum eða öðrum upplýsingum 

sem ekki tengjast hinu skrifaða orði. Textana má vinna út frá aðferðum sænska rithöfundarins og 

kennarans Margaretu Ekarv (1936-2014)
24

. Það má að nálgast leiðbeiningar um Ekarv-aðferðina 

og vinna textana eftir þeim á netinu. Ekarv hélt því fram allir gestir safns græddu ef textar 

safnsins væru settir upp á einfaldari hátt þannig að þeir sem ættu við lestrarerfiðleika að stríða 

                                                           
23

 Fjölgreindarkenning Gardners gengur í stuttu máli út á að allir hafi átta greindir innra með sér en í mismiklum 

mæli. Greindirnar eru: málgreind, rök-og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams-og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Ýmsar kennsluaðferðir hafa verið þróaðar til að mæta 

hverri greind og opna þannig námsefni fyrir öllum sama hvaða greind sterkust. 
24

 Margareta Ekarv kenndi hæglæsum fullorðnum og setti skáldsögur í þannig form að nemendur hennar ættu kost á 

að lesa þær með góðu móti. Í framhaldi af þeirri vinnu þróaði hún leiðbeiningar varðandi fræðslutexta fyrir söfn. 

Textinn er einfaldaður en þó koma allar upplýsingar fram í honum. Hver lína á að segja eina hugsun sem veldur því 

að textinn lítur stundum út eins og ljóð. Victoria & Albert safnið gerði stutta athugun á textum skv. þessum 

aðferðum þar sem kom fram ýmis gagnrýni Ekarv-textana ef farið var eftir leiðbeiningunum til hins ýtrasta. V&A 

hafa þó tekið upp hluta af Ekarv aðferðinni t.d. að nota ekki of fræðilegt málfar í textum og einfalda 

setningauppbygginu. 
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gætu lesið. Þrátt fyrir að textarnir væru einfaldaðir skv. Ekarv aðferðinni þá innihalda þeir sömu 

upplýsingar og þeir flóknari.  

Hingað til hafa leiðsagnir safnsins verið tiltölulega einfaldar og einsleitar. Leiðsagnir bjóða upp á 

skemmtilega nálgun varðandi mismunandi námsstíla:  

 Virkja gesti meira með því að bjóða upp á umræðuhópa um valda hluta sýningarinnar þar 

sem einhver málefni eru sett fram jafnvel með stuttum fyrirlestri og reynt að virkja gesti í 

að taka þátt í umræðu.  

 Setja upp litla leikþætti þar sem hlutir eru túlkaðir og gestir giska á við hvað er átt.  

 Útbúa ratleiki án textaútskýringa sem geta miðast við að leita að formum eða litum í 

sýningum.  

 Hægt er að bjóða gestum upp á að líkja eftir húsgögnum með látbragðsleik og með því 

nota líkamann við að skynja eitthvað sem ekki má snerta.  

Fræðslufulltrúi tók það fram að lögð hefði verið áhersla á að vera ekki með skrifleg verkefni fyrir 

þá hópa sem komu á safnið. Á þessu starfi er hægt að byggja frekar út frá fjölgreinda-

kenningunni. Að þessu leyti getur safnið nýtt sér fræðslustefnu og sett sér það sem markmið að 

auka við nálgunarleiðir í leiðsögnum, þá gætu t.d. ein eða tvær almennar leiðsagnir verið í 

þessum í óhefðbundnum anda. Ef GLO-módelið er nýtt við mótun fræðslustefnu getur þessi 

þáttur starfsins orðið sterkari, markvissari og faglegri. Í sölum safna gefst afar gott tækifæri til að 

velta fyrir sér mismunandi námsstílum og nálgunum að efninu á annan hátt en í gegnum texta og 

fyrirlestra. Fræðslufulltrúi hóf þessa nálgun og að mínu mati væri æskilegt að halda henni áfram. 

3. Gagnvirkni í sýningum. 

Gagnvirkni snýr að því að veita gestunum möguleika á að prófa eða hafa áhrif á eitthvað inni á 

sýningunni. Hún getur birst í því að gestir skilja eftir skilaboð í salnum í formi einhverskonar 

samskipta varðandi efni sýningar, tölvugrafík líkt og gert er í Eldheimum í Vestmannaeyjum eða 

á Landnámssýningunni Reykjavík 871±2.  Einnig getur hún birst í púsluspilum af öllum stærðum 

og gerðum líkt og gert var í Listasafni Reykjavíkur í tengslum við verk Erró. Hægt er að bjóða 

upp á staði innan sýningar þar sem gestir geta sest niður og leikið sér t.d. með form eins og boðið 

var upp á í yfirlitssýningunni um Gísla B. Þar fengu gestir tækifæri til að búa til ný merki úr 
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einingum þekktra merkja eftir Gísla. Leikurinn að merkjunum í sýningunni um Gísla var góður 

að því leyti að gestir þurftu að velta fyrir sér formum merkja og úr hverju þau voru búin til. Hægt 

var að púsla einingum saman í ný merki eða reyna að púsla þeim saman í rétta útgáfu. Þeir sem 

settust niður og púsluðu enduðu oft á því að ræða saman um hvað gengi upp og hvað ekki. Oft 

var farið inn í annan sal sýningarinnar til að skoða merkin sem voru til sýnis þar til að meta hvort 

að rétt hefði verið raðað. Þetta verkefni fékk því gesti til að velta fyrir sér merkjunum á dýpri hátt 

en ef þeir hefðu einungis haft tvívíð form á blaði. 

Til þess að gagnvirkni á sýningu gangi upp þarf sýningarstjóri að skipuleggja þennan þátt frá 

upphafi sem hluta af sýningunni. Ekki er gott að ætla að bæta gagnvirkni við sýningu eftir að hún 

er opnuð. Það verður yfirleitt klúðurslegt og nýtist ekki sem skyldi. John Dewey nefndi að 

nemendur lærðu best með því að prófa sjálfir og finna út leiðina á eigin vegum. Með því að gefa 

gestum færi á að nota t.d. snertiskynið fá þeir dýpri upplifun af umfjöllunarefni sýningarinar. 

Fræðslufulltrúi nefnir að þegar ekki var gert ráð fyrir einhverskonar gagnvirkni eða svæði þar 

sem hægt var að hafa litla smiðju í lok skólaheimsókna þá hafi hann reynt að finna annan stað 

fyrir þennan mikilvæga hluta heimsóknarinnar. Þegar safnið hefur boðið upp á gagnvirka þætti 

innan sýninga hafa þeir verið vinsælir meðal gesta sem gefa sér tíma í þá. Ekki hefur sérstaklega 

verið fylgst með eða gestir spurðir út í reynslu þeirra af þeirri gagnvirkni sem verið hefur í 

sýningum safnsins, en af viðtökum að dæma t.d. af því sem boðið var upp á í sýningunni um 

Gísla B. mætti leggja aukna áherslu á þennan þátt. Einnig gekk vel það sem boðið var upp á að 

gera í tengslum við sýninguna Sjálfsagðir hlutir (2012), en þar var hægt að leika sér að gormi 

sem var fjallað um á sýningunni, ásamt því að boðið var upp á að skapa úr ýmsum efnum sem 

voru til staðar í salnum. Einstaka sýningar safnsins hafa innihaldið gagnvirka þætti, en þær eru 

fáar og mætti reyna að bæta úr þessu hjá safninu.  Þegar gagnvirkni hefur verið innan sýningar 

snýst hún alltaf um að hjálpa gestum við að byggja upp færni og nýja þekkingu. Hún veitir 

gestum einnig ánægju og virkjar þá á skapandi hátt. Áhersla skyldi lögð á að gera alltaf ráð fyrir 

þessum þætti fyrir t.d. skólahópa og fjölskyldur. Til þess þarf rými annaðhvort innan sýninga eða 

annars staðar á safninu þar sem mætti útbúa horn með ýmsum gagnvirkum tillögum. Þegar um 

gagnvirkni er að ræða sem tengist beinlýnis efni ákveðinnar sýningar er mikilvægt að hún sé 

innan hennar og að gestir þurfi ekki að fara annað til að upplifa hana, þar sem að það slítur í 

sundur tenginguna við umfjöllunarefni sýningarinnar.  
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Safnið gæti nýtt sér samfélagsmiðlana betur við að efla gagnvirkni við gesti sína. Eins og tekið 

hefur verið fram þá er slík vinna tímafrek því það þarf að fylgja eftir því sem unnið er fyrir þessa 

miðla. Gera þarf ráð fyrir gagnvirkni í fræðslustefnu og fyrir henni verða að vera skýr markmið. 

Gott er að nýta GLO-módelið til að minna á hvaða þætti gagnvirkni gæti haft áhrif á. 

4. Félagsleg samskipti. 

Fjórða atriði greiningarrammans fjallar um félagsleg samskipti og að með þeim færist þekking á 

milli manna. Lev Vygotsky lagði megin áherslu á að án samskipta gæti þekking ekki byggst upp. 

Menning og hegðun í þjóðfélögum færist á milli kynslóða með samskiptum. Börn læra af því 

sem þau sjá og upplifa og herma oft eftir því sem fullorðna fólkið gerir. Þannig geta samskiptin 

verið í gegnum talað mál en einnig geta þau verið þögul. Á sýningum safna er hægt að segja að 

samskiptin séu oftast þögul og að þau birtist sterkt í gegnum sýningartexta og uppröðun gripa á 

sýningum. Samskiptin eiga sér þó einnig stað í gegnum leiðsagnir, vinnusmiðjur og fyrirlestra 

sem fara fram á safninu.  

Þessi þáttur í fræðslu safns er afar mikilvægur þegar kemur að hugsmíðahyggjunni. Hjá 

Hönnunarsafninu eru samskipti safns og gesta oftast í gegnum fræðslutexta á veggjum. Oft eru 

leiðsagnir hugsaðar sem viðbót við það sem hægt er að lesa um á sýningum. Líkt og 

fræðslufulltrúi lýsir þá var reynt að skoða söguna út frá hlutunum, þar var velt upp af hverju þeir 

voru eins og þeir voru í tengslum við söguna. Reynt var að ná fram vangaveltum um hlutina og 

að nemendur skoðuðu þá með fræðslufulltrúa en fulltrúinn forðaðist að hafa áhrif á það sem þeir 

ættu að taka eftir með því að sýna og benda á ákveðna hluti. Með þannig aðferðum er verið að 

nota félagsleg samskipti við uppbyggingu þekkingar, en um leið reynt að fá gesti til að hugsa 

sjálfstætt. Þess háttar leiðsögn stuðlar að góðri menntandi reynslu og umræðu ásamt ígrundaðri 

hugsun eins og Dewey lagði áherslu á. Gott er að hafa í huga að þögn á fullan rétt á sér í leiðsögn 

og þögn getur oft veitt það ráðrúm sem þarf til að gestir nái að tengja upplýsingarnar við fyrri 

þekkingu. Þar sem ekki hafa verið gerðar safngestakannanir hjá Hönnunarsafninu þá er erfitt að 

leggja mat á þennan þátt varðandi fræðsluna eins og hún hefur verið. Leiða má líkum að því að 

gestir fari oftast út af sýningum með einhverja nýja vitneskju í farteskinu. Ástæða þess að þeir 

fara á safnið hefur einnig áhrif á þennan lið. Í rannsókn John Falk og Lynn Dierking um valfrelsi 
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(1992) kemur fram að hlutverkið sem gestir velja sér hefur úrslitaáhrif á það hvaða upplýsingum 

og þöglu samskiptum þeir eru móttækilegir fyrir.  

Líkt og komið hefur fram hér að framan eiga þögul samskipti á milli safns og gesta sér stað í 

gegnum fræðslutexta safnsins. Auðveldlega er hægt að koma til móts við flesta aldurshópa og 

þroskastig til dæmis með mismunandi upplýsingamiðum á sýningum. Hægt væri að leggja fram 

leiðbeiningar um hvað væri áhugavert að skoða á sýningunni eða bjóða upp á ratleiki sem væru 

hannaðir með sjónræna upplifun í huga. Oft er talað um að gestir eigi að „snerta með augunum“. 

Dæmi um góðan ratleik er litaratleikur í Grasagarðinum í Reykjavík þar sem gestir ná sér í litað 

spjald og eiga að finna þann lit einhversstaðar í garðinum. Svo er hlaupið til baka og fenginn nýr 

litur. Í litlu rými Hönnunarsafnsins eru aðstæður vitanlega öðruvísi og ekki er í boði að hlaupa 

um salina, en vel væri hægt að útfæra litaratleik eða leik með form þar sem lögð er áhersla á að 

gestir horfi á og velti fyrir sér þeim gripum sem eru til sýnis. Vegna þess hve fjölbreyttar 

sýningarnar eru væri hægt að útbúa grunn að nokkrum slíkum ratleikjum fyrir fjölskyldur og 

leggja fram þegar við á.  

Hönnunarsafn Íslands býður ekki upp á fjölbreytt þögul samskipti við gesti sína. Hægt væri að 

gera meira sem ekki krefst annars en að huga að þessum málum í upphafi við undirbúning 

sýninga. Með því að miða við GLO-módelið og valfrelsi Falk og Dierking er hægt að sjá fyrir 

marga hópa sem ef til vill vilja gleymast í tengslum við þennan þátt í fræðslustarfi safnsins. 

Safnið gæti verið djarfara í tengslum við að leika sér með form leiðsagna. 

5. Fræðsla miðuð við þroskastig. 

Fimmti þáttur greiningarrammans snýr að því hvort reynt sé að miða fræðsluna við mismunandi 

þroskastig gesta eða hópa. Einn af hornsteinum hugsmíðahyggjunnar er að reynt skuli að mæta 

nemanda þar sem hann er við það að ná tökum á einhverju nýju og styðja hann til þess að ná því. 

Það felur í sér að leiðbeinandi verður að vera næmur á hvert getustig nemandans er. Það er erfitt 

að ætla sér að áætla þetta hjá almennum gestum, en hægt er að miða við þroskasvæði í 

undirbúningi fyrir leiðsagnir hjá skólunum. Einnig er hægt að skipuleggja t.d. vinnusmiðjur út frá 

þessum kenningum. Líkt og komið hefur fram hér að ofan er ekki um mikla fjölbreytni að ræða í 

almennum leiðsögnum sem safnið býður upp á. Það krefst tíma að undirbúa t.d. 

fjölskylduleiðsögn með smiðju og á meðan enginn fræðslufulltrúi er að störfum hafa aðrir 
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starfsmenn safnins ekki þann tíma sem þarf til að skipuleggja fjölbreytta fræðslu við sýningar 

safnsins.  

Fyrir almenna gesti er lögð áhersla á að reyna að mæta almennri þekkingu og tengja hana við þau 

fræði sem eru á sýningunni. Hins vegar hefur ekki verið reynt að koma til móts við börn sem 

koma í fylgd með fullorðnum á sýningarnar t.d. að setja upp miða sérstaklega ætlaða þeim yngri. 

Með því að setja upp tvö sett af miðum við lykilgripi sýningar væri hægt að stuðla að umræðu á 

milli þeirra yngri og eldri og ef til vill virkja umræðu á viðkomandi þroskastigi. Með þessu er 

einnig verið að virkja ígrundaða hugsun og menntandi umræðu. Þessi aðferð hentar ef til vill ekki 

öllum sýningum en að mínu mati ætti alltaf að vera eitthvað sem höfðaði til yngri hópa á 

sýningunum. Með því að hafa eitthvað hvort sem um er að ræða gagnvirkni eða miða sem 

sérstaklega er ætlaður börnum verður heimsóknin skemmtilegri og meira spennandi fyrir börn. 

Og börn eru fullorðnir gestir framtíðarinnar sem verður að hugsa um við skipulag sýningar og 

fræðslu. Safnið gæti staðið sig betur við að koma til móts við gesti sína í þessum efnum. Ekki er 

þar með sagt að sú nálgun verði að vera á öllum sýningum safnsins. 

Þegar skólahópar hafa fengið leiðsagnir fékk fræðslufulltrúi alltaf upplýsingar frá kennurum um 

t.d. námsefni sem hægt væri að tengja við heimsóknina. Með því að nýta þessar upplýsingar í 

leiðsögninni og tengja við efni sýningarinnar er komin góð leið til að miða við þroskastig og 

hjálpa nemendum við að byggja upp þekkingu sem tengist skóla og safni. 

Starfsfólk safnsins þarf að vera sér meðvitað um það hvaða áhrif safnið hefur á gesti sína út frá 

mismunandi samhengi líkt og tekið er fram í valfrelsiskenningu Flak og Dierking. Safn virkar 

ekki eins á leikskólabörn og almenna gesti, hægt er að gera ráð fyrir þessum áhrifum í fræðslunni 

og framboði á henni. Mikilvægt er að það sé í fræðslustefnu Hönnunarsafnsins að á öllum 

sýningum sé reynt eins og kostur er að ná að einhverju leyti til allra. Hægt er að nýta sér GLO-

módelið í þessum þætti ásamt valfrelsiskenningu Falk og Dierking.  
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6. Vitsmunalegar áskoranir þar sem reynir á gesti. 

Sjötti þátturinn fjallar um að setja fram vitsmunalegar áskoranir sem reyna á gesti við að móta 

sér eigin skoðun og þeir hvattir til að draga eigin ályktanir.  

Þegar saga Hönnunarsafnsins og sýningar þess eru skoðaðar þá er ekki endilega verið að skora á 

gesti að mynda sér skoðun. Það sem lýsir sýningum safnsins til þessa er að verið er að kynna 

hönnun og hönnunarsögu Íslendinga til sögunnar. Því hefur meira verið um sögulegar sýningar 

heldur en þemasýningar líkt og Ond design sýningin einkenndist af. Ef til vill hefur verið talið að 

ekki sé nægilega langt liðið á sögu safnsins til þess að hægt sé að spyrja áleitinna spurninga. Eitt 

af því sem kom starfsfólki Röhsska safnsins á óvart þegar sett var upp sýningin Ond designI, og 

áður hefur verið minnst á, var hvað gestir voru tilbúnir að vera settir í þá stöðu, þar sem að 

áleitnum spurningum um hönnun var dælt á þá. Að mínu mati ætti Hönnunarsafnið og fleiri 

íslensk söfn að vera óhræddari við að reyna á gesti sína og þannig treysta þeim til að komast að 

eigin niðurstöðum. Það er ekki þar með sagt að söfnin segi ekki satt og rétt frá, eftir því sem þau 

best þekkja og starfi þannig samkvæmt sínum siðareglum. En þeim ber einnig að setja fram 

erfiðar spurningar um málefni tengd samfélaginu í nútíð eða fortíð. Að sama skapi þá er heldur 

ekki þar með sagt að allar sýningar safnsins eigi að vera af þessum toga. Með smiðjum og 

fyrirlestrum í tengslum og til hliðar við sýningarnar væri ef til vill heppilegri staður til að spyrja 

erfiðra spurninga. Í nokkrum leiðsögnum með hönnuðum hefur verið varpað fram vangaveltum 

varðandi stöðu ýmissa hönnunargreina og framleiðslufyrirtækja gagnvart ríkinu sem hefur verið 

áhugavert að hlusta á. Þar sem safnið hefur ekki yfir nægilega góðum tækjabúnaði að ráða var 

ekki hægt að varpa þeim vangaveltum út vefrænt til fleiri en þeirra sem komu á leiðsögn.  

Rétt er að velta fyrir sér á hvaða þætti GLO-módelsins er verið að reyna þegar kemur að 

sýningum safnsins. Yfirleitt koma fram einhverjar nýjar upplýsingar um íslenska hönnunarsögu, 

sýningar hafa áhrif á viðhorf gesta til t.d. eigin húsgagna þar sem þeir sjá þau í öðru ljósi eftir að 

hafa séð þeim gert hátt undir höfði á sýningu. Gestir fara yfirleitt glaðir út og fara ef til vill betur 

með gamla stólinn í eldhúsinu eftir að hafa lesið um sögu hans á safninu. Segja má að á þennan 

hátt reyni safnið vitsmunalega á gesti sína, án átaka. En safnið hefur ef til vill ekki hvatt gesti 

sína til að draga eigin ályktanir. Settar eru fram ýmsar staðreyndir í formi fræðslutexta á 
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sýningum, lítið er gert af því að koma gestum á óvart í þeim. Hægt væri að spyrja spurninga sem 

fá gesti til að skoða eigin afstöðu til t.d. húsgagna eða fatnaðar.  

Leiðsagnarformið hentar vel til að varpa fram áleitnum spurningum eða fá fólk til að velta 

vöngum og draga eigin ályktanir. Hægt væri að nýta gagnvirkni til þess að reyna á gesti, og fá 

svör frá þeim varðandi skilaboð safnsins. 

7. Starfsfólk safnsins geri sér grein fyrir mikilvægi ofangreindra þátta fyrir annað starf safnsins. 

Sjöundi þátturinn er ef til vill sá mikilvægasti. Þar er tekið fram að starfsfólk safnsins geri sér 

grein fyrir mikilvægi ofangreindra þátta. Að vissu leyti gerir það það, en þó er ekki hægt að segja 

að hugmyndir um fræðslu eða vangaveltur tengdar þessu hlutverki séu gegnumgangandi í öllu 

starfi þess, eins og í sýningarvinnunni. Til þess þyrfti safnið að vinna eigin fræðslustefnu og gefa 

sér tíma til að fara yfir hana. Að mörgu þarf að hyggja þegar fáir starfsmenn eru við stofnun. 

Þegar ekki er til taks starfsmaður til að sinna fræðslumálum vill þessi þáttur gleymast, eins og í 

undirbúningi sýninga. Að öðru leyti eru starfsmenn í afgreiðslu sér vel meðvitaðir um mikilvægi 

þess að kynna fyrir gestum þær sýningar sem eru á dagskrá og út á hvað þær gangi. Vegna þess 

hve lítil stofnunin er eru boðleiðir í samskiptum ekki langar og því auðvelt að ná öllum 

starfsmönnum á fund. 

Þegar fræðslustarf safnsins er metið út frá þessum sjö þáttum hugsmíðahyggjunnar sést að margt 

af því sem var gert í tíð fræðslufulltrúa er í anda þessarar hugmyndafræði. Eftir að starf hans var 

lagt niður hefur ekki verið svigrúm til að halda uppi faglegu fræðslustarfi í sama mæli og áður. 

En reynt er að vinna í sama anda eins og hægt er. 

Mikilvægt er að ekki líði of langur tími þar til fræðslustarfið verður byggt upp aftur af sama 

krafti og það var. Hönnunarsafn Íslands ætti að hafa fræðslufulltrúa að störfum sem gæti hlúð að 

menntunarhlutverki safnsins, og haldið áfram að byggja upp það starf sem komin var reynsla á. 

Þó að setja megi út á stjórnsýslulegt skipulag í tengslum við fræðslustarf safnsins og ef til vill 

þekkingarleysis bæjaryfirvalda á safnfræðslu var margt vel gert. 
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6.1. Niðurstöður greiningar og næstu skref 

Líkt og AlmaDís Kristindsdóttir tók fram í erindi sínu í Þjóðarspeglinum árið 2011, 

„Menntunarhlutverk safna: Máttleysi og /eða möguleikar“ þá hefur verið bent á að 

menntunarþáttur safna þurfi að öðlast viðurkenningu sem grundvallaratriði í allri safnastarfsemi 

„... þrátt fyrir að einstök söfn hér á landi hafi sinnt menntunarhlutverki sínu nokkuð vel og 

skilgreiningar um að sinna skuli fræðslu á söfnum komi skýrt fram í safnalögum eru fræðslumál 

safna fremur skammt á veg komin hér á landi“ (AlmaDís Kristinsdóttir, 2011). AlmaDís heldur 

því einnig fram að til þess að „...geta tekið mið af þörfum mismunandi safngesta t.a.m. í 

sýningargerð og þekktum kennslumódelum þarf starfsemi fræðsludeilda að breytast úr 

praktískum vettvangi í faglegan.“ (bls. 17). AlmaDís nefnir að fræðslustefna sé safni nauðsynleg 

því án slíks plaggs vanti skilgreiningar og tilgang í það fræðsluframboð sem safnið ákveður að 

bjóða upp á.  

Fræðslustarf Hönnunarsafns Íslands var í mýflugumynd þar til fræðslufulltrúinn var ráðinn og 

segja má að það hafi fremur verið praktískt en faglegt þegar miðað er við kenningarlegan grunn 

þess. Hægt er að nálgast fyrirmynd að fræðslustefnu hjá Þjóðminjasafni Íslands. Einnig eru til 

leiðbeiningar frá Safnaráði um mótun slíkrar stefnu. Þær leiðbeiningar eru í anda 

hugsmíðahyggjunnar og góðar að hafa við höndina við skipulag fræðslustarfs. Fræðslustefna 

fyrir Hönnunarsafn Íslands var ekki gerð strax í upphafi og hefur ekki verið gerð nú þegar safnið 

er 16 ára. Að mínu mati ætti fræðslustefna að vera eitt af því fyrsta sem er mótað hjá safni, það er 

ef litið er á safnið sem menntastofnun sem gert er í flestum tilfellum safna hér á landi. Vel er 

hægt að miða slíka stefnu við stöðu safnsins og endurskoða hana þegar þurfa þykir.  

Líkt og áður hefur verið minnst á hefur fræðslustarf Hönnunarsafnsins einkennst af að vera 

praktískt fremur en faglegt. Í starfinu er miðað við hverja sýningu á hverjum tíma og oftar en 

ekki kemur fræðslu“hugsunin“ inn í skipulagið á síðustu metrunum. Því verður fræðslan ekki 

nægilega ígrunduð eða fagleg. Gott væri leitast við að marka stefnu sem miðuð væri við getu 

starfsfólks safnsins til að sinna þessum verkefnum. Gott er að nýta sér GLO-módelið við mótun 

slíkrar stefnu, ásamt því að hafa í huga hlutverk safngesta, sem getið er um í Valfrelsiskenningu 

Falk og Dierking. Að mínu mati ætti Hönnunarsafnið að innleiða bæði GLO og 

valfrelsiskenninguna í fræðslustefnu sem miðast við stærð þess. 
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Þar sem starf fræðslufulltrúa snerist aðallega um að sinna skólahópum og aðrir starfsmenn 

safnsins um það sem eftir stóð má segja að starfið hafi verið tvískipt. Meiri samfella hefði 

vitanlega komið í starfið ef fræðslufulltrúinn hefði séð um það að öllu leyti. Þá hefði fulltrúinn 

einnig haft tækifæri til að koma fræðslunni í faglegra form en hún var í. Margt er hægt að bæta 

en einnig er hægt að byggja á afar mörgu sem vel var og er unnið í tengslum við fræðsluna. Það 

er helst að vanti fræðslustefnu fyrir safnið og starfsfólk safnsins sé alltaf með það á bak við eyrað 

að safnið er menntastofnun sem fyrst of fremst fræðir gesti um íslenska hönnunarsögu. Þar til 

fræðslufulltrúi tekur aftur til starfa við safnið í fullu starfi vantar málsvara gesta við undibúning 

sýninga og því geta ýmis atriði orðið undir sem hafa áhrif á uppbyggingu þekkingar hjá gestum. 

Á meðan ekki er gerð fræðslustefna fyrir safnið þar sem lagður er grunnur að kennslufræðilegum 

markmiðum og tilteknar leiðir að þeim er til lítis að setja fram áætlanir um fræðslu og útgáfu, því 

að ekki er um samræmda stefnu að ræða. Þetta er mikilvægt varðandi framtíð safnsins og fyrir þá 

starfsmenn sem á eftir koma til þess að átta sig á hvernig fræðslan hefur verið hugsuð.  
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7. Lokaorð 

Lagt var upp með að varpa ljósi á kenningar og hugmyndir um safnfræðslu á Íslandi og víða 

erlendis með það fyrir augum að greina fræðslustarf Hönnunarsafns Íslands út frá 

hugsmíðahyggjunni. Með því vil ég leggja grunn að næstu skrefum í stefnumótun í fræðslustarfi 

Hönnunarsafnsins. 

Safnið sprettur upp úr svipuðum jarðvegi og systursöfn þess á Norðurlöndunum en það er 

langyngst í þeim hópi. Finnar eru fyrstir til að stofna sitt safn árið 1873 og Hönnunarsafn Íslands 

er stofnað árið 1998. Skýringar á því af hverju ekki var til íslenskt hönnunarsafn fyrr er líklega 

að leita í stöðu hönnunar sem fags hér á landi. Undanfarin ár hefur hönnun verið í miklum vexti 

og vitund almennings um hvað felst í góðri hönnun er sífellt að aukast. Almenningur sækir í að 

sjá sýningar þar sem fjallað er um eldri hönnun og vill fá upplýsingar um þá íslensku hönnun 

sem fólk á í fórum sínum. 

Hönnunarsöfn hafa lengi fjallað um hönnun út frá gæðum og hampað þeim hlutum sem taldir er 

vera merki um góða hönnun og góðan „smekk“. Það vakti því upp erfiðar tilfinningar hjá 

starfsmönnum Röhsska safnsins þegar settar voru fram áleitnar spurningar varðandi safneign 

safnsins og myrkari hliðar hönnunar voru dregnar fram í sýningunni Ond Design. Clara Åhlvik 

sýningarstjóri þeirrar sýningar hvetur til þess að hönnunarsöfn velti safneign sinni fyrir sér út frá 

samfélagslegum spurningum en ekki einungis út frá hagsmunum framleiðanda. Erfitt getur verið 

að feta þennan veg fyrir hönnunarsöfn. Eru þau að „auglýsa“ gripi fyrir hönnuði eða 

framleiðendur með því að bjóða ekki upp á umræðu eða spurningar varðandi hönnunina eða eiga 

þau yfirhöfuð að varpa fram vangaveltum varðandi safneign sína á þennan hátt. Með tilliti til 

þess hvar hönnunarsöfn eiga uppruna sinn getur verið sársaukafullt fyrir þau að varpa fram 

spurningum sem draga fram miður góða mynd af hlutunum. Í tengslum við fræðslustefnu 

hönnunarsafns er mikilvægt að velta þessu fyrir sér. Ekki er hér með verið að halda því fram að 

safnið eigi alltaf að setja upp einhvers konar átakasýningar, en starfsfólk safns þarf að vera sér 

meðvitað um að þó að hönnun teljist til „góðrar“ hönnunar eða til hönnunar klassíkur þá er ekki 

þar með sagt að ekki sé neitt við hana að athuga. 

Hugmyndafræðilegur grunnur þeirrar greiningar sem ég geri á fræðslustarfi safnsins liggur í 

hugsmíðahyggjunni. John Dewey, Lev Vygotsky og George E. Hein hafa allir skrifað um þessa 

kenningu. Valfrelsiskenning Falk og Dierking og GLO-módelið byggja á kenningum 



70 
 

hugsmíðahyggjunnar og eru góð tæki til að setja fræðslustarf í samhengi við ýmsa þætti 

hugsmíðahyggjunnar. Með því að skoða fræðslustarfið út frá þessum kennslufræðilegu 

kenningum er hægt að sjá sterkar og veikar hliðar þess og að hverju er hægt að byggja til 

framtíðar varðandi stefnumótun safnsins. Ég mat fræðslustarfið út frá sjö eftirfarandi þáttum: 1) 

Er reynt að tengja við fyrri reynslu og þekkingu?; 2) Mismunandi námsstílar; 3) Gagnvirkni í 

sýningum; 4) Félagsleg samskipti; 5) Fræðsla miðuð við mismunandi þroskastig. 6) 

Vitsmunalegar áskoranir þar sem reynir á gesti; 7) Starfsfólk safnsins geri sér grein fyrir 

mikilvægi ofangreindra þátta fyrir annað starf safnsins. Einnig nýti ég mér GLO-módelið og 

valfrelsiskenningu Falk og Dierking.  

GLO-módelið (1999) hefur sannað notagildi sitt í Bretlandi frá því það kom fram. Athugun Jo 

Graham sýnir að með notkun þess hafi fræðsla komist á dagskrá hjá öllum starfsmönnum þeirra 

safna sem nýta sér það. Það er ekki lengur einungis á ábyrgð fræðslufulltrúans að hamra á gildi 

þess að hafa leiðsagnir fyrir allar gerðir af gestum eða að textar þurfi að vera af ákveðinni stærð 

og gerð til þess að þeir séu læsilegir og hjálpi gestum við uppbyggingu þekkingar. Þau söfn sem 

nýta sér módelið nota það við að skipuleggja fræðsludagskrá, setja sér markmið með henni en 

einnig til að meta hvað gekk vel og hvað ekki. Að þessu leyti er módelið gott verkfæri og 

eitthvað sem Hönnunarsafnið ætti að taka upp. Það þarf að gera gestakannanir til þess að geta 

byggt upp markvissari fræðslu. En ef kanna á eitthvað verður að vita hvert var fræðslumarkmið 

sýningarinnar og módelið hjálpar til við að marka þau. 

Góð fræðsludagskrá vekur athygli á safni og dregur gesti að því. Rannsóknir John Falk eru 

áhugaverðar þar sem þær fjalla um hvað stjórnar/veldur að fólk ákveður að fara á safn. Í því 

samhengi virðast „litlu“ hlutverkin vera mikilvægari en stóru hóparnir sem svo oft eru nefndir 

sem markhópar safna t.d. námsmenn, innflytjendur eða miðaldra konur. Til dæmis má benda á að 

þegar sett var upp yfirlitssýning um grafíska hönnuðinn Gísla B. í Hönnunarsafninu árið 2012 þá 

voru sýningargestir í meirihluta karlar á miðjum aldri og yngra fólk. Líklega komu þar með 

einkum menn í fagmanna eða áhugamanna hlutverkinu samkvæmt Valfrelsiskenningunni 

(grafískir hönnuðir, nemendur Gísla). Miðaldra konur, sem eru stærsti hópur safngesta á 

Hönnunarsafninu sem og öðrum söfnum á Íslandi komu hins vegar ekki í eins miklum mæli því 

efnið virtist ekki höfða til þeirra og þeirra hlutverka sem þær gegna. Samhengi í tengslum við 

safnaheimsóknir hefur einnig áhrif á það hverjir koma á hvaða sýningar og söfn. Það sem safnið 
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getur helst haft áhrif á í tengslum við þau þrjú samhengi sem talin eru upp í módeli Falk og 

Dierking er áþreifanlega samhengið. Ásýnd safnins getur fælt gesti frá eða dregið þá að. Ef erfitt 

er að finna safnið innan þess hverfis sem það er staðsett í hefur það fælandi og neikvæð áhrif á 

gesti sem koma inn í safnið, þ.e. ef þeir hafa ekki gefist upp við leita. Öll umgjörð sýninga og 

fræðslu fellur undir áþreifanlega samhengið og því er mikilvægt að að því sé hugað. 

Hjá Hönnunarsafni Íslands er áberandi að flest af því sem fræðslufulltrúi vann að var í anda 

hugsmíðahyggjunnar og lögð var áhersla á að vera með fjölbreytta nálgun fyrir skólahópa þar 

sem mikil áhersla var á verklega vinnu og að nota safnkostinn til þess að segja stærri sögu. Eftir 

að staða fræðslufulltrúa var lögð niður hrundi fræðslustarfið og þeir starfsmenn sem eftir eru við 

safnið reyna að sinna því að einhverju leyti, en það er alltaf í aukahlutverki. Ef litið er á safnið 

sem menntastofnun eru þannig vinnubrögð ótæk og ófagleg. Gestir safna, sem í raun eru 

eigendur þeirra eiga rétt á því að innan þeirra starfi í fullu starfi málsvarar þeirra sem minna í 

sífellu á að gestir séu eins misjafnir og þeir eru margir og þurfi því fjölbreytta nálgun að 

upplýsingunum.  

Skortur á skilningi á því hvað felst í safnfræðslu hefur ef til vill valdið því að fræðsla hefur ekki 

verið sett í forgrunn í öllu starfi safnsins frá upphafi. Einn af mikilvægustu þáttum í fræðslustarfi 

safna lýtur að því að gera stjórnmálamönnum grein fyrir því hvað felst í safnastarfi og hvaða 

áhrif söfn geta haft á nærsamfélag sitt. Þessi hluti fræðslustarfsins er þeim mun mikilvægari nú á 

tímum sparnaðar og niðurskurðar þar sem þessar stofnanir eru dýrar í rekstri og margir sjá 

ofsjónum yfir þeim kostnaði.  

Oft er gert ráð fyrir því að safnfræðsla gangi að mestu út á að sinna skólahópum. Vissulega er sá 

hópur gesta afar stór og mikilvægur safninu en safnfræðsla er mun víðtækari og tengist öllu innra 

starfi safnsins. Það tímanna tákn að langflest söfn líta fyrst og fremst á sig sem menntastofnanir. 

Þetta er eftirtektarvert þar sem meirihluti þeirra hefur ekki fræðslufulltrúa í fullu starfi og þau 

hafa ekki mótað sér fræðslustefnu, að minnsta kosti samkvæmt einu heimildinni sem til er um 

fræðslustarf safna, Fræðslu fyrir alla, frá árinu 2007. Mikilvægt er að gerð verði önnur könnun á 

fræðslustarfi íslenskra safna nú sjö árum síðar. 
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Hönnunarsafnið ætti að leggja áherslu á þau einstöku skilyrði fyrir þekkingaröflun sem er innan 

veggja þess og vera óhrætt við að marka sér sérstöðu með fræðslustarfi sínu. Það ætti að gera 

tilraunir með mismunandi nálganir að fræðslutextum, leiðsögnum og smiðjum.  

Helstu niðurstöður greiningarinnar um fræðslustarf Hönnunarsafnsins eru að safnið vantar 

heildstæða stefnu þar sem lagður er grunnur að öllu fræðslustarfi þess. Með slíkri stefnu stæði 

safnið mun sterkara að vígi þegar kæmi að því að leggja áherslu á hlutverk þess sem 

menntastofnunar. Líkt og ég hef tekið fram er hægt að vinna fræðslustefnu á þann hátt að tekið er 

tillit til getu safnsins, en að hana ber að endurskoða með reglulegu millibili. Fræðslustefna verður 

að byggja á grunni kennslufræðilegra kenninga sem henta fræðslustarfi á söfnum. Hún verður að 

vera einföld með skýrum markmiðum en jafnframt skilgreina leiðir til þess að ná þessum 

markmiðum. Mikilvægt er að fræðslustarf menntastofnunar eins og Hönnunarsafnsins sé unnið af 

fræðslufulltrúa í fullu starfi hjá stofnuninni, en ekki í hjáverkum eins og gert hefur verið 

undanfarið og að einhverju leyti einnig á meðan fræðslufulltrúi var við störf hjá Garðabæ. Ef 

þessu er ekki sinnt verður fræðsla Hönnunarsafns Íslands aldrei eins öflug og fagleg og henni ber 

samkvæmt siðareglum ICOM og íslenskum safnalögum. 
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