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Ágrip 

Í þessari meistaraprófsritgerð er fjallað um listskoðun með börnum. Megin markmið 

ritgerðarinnar er að afla og miðla hagnýtum upplýsingum sem gagnast þeim sem kynna 

vilja sér mikilvæga þætti í tengslum við listskoðun með börnum. Þessi skrif ættu að 

nýtast þeim sem vilja nýta listskoðun sem þátt í kennslu sinni, kennurum á öllum 

skólastigum, safnakennurum og kennaranemum. 

Rætt er um fyrstu hugmyndir sem fram komu um gildi listskoðunar fyrir börn í Evrópu 

og hvernig hugmyndir um listkennslu þróuðust á tuttugustu öldinni í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Gerð er grein fyrir þróun vestrænnar myndlistar og umfjöllun um hana 

tengd þeim sögulega, menningarlega og félagslega veruleika sem hún er hluti af. Einnig 

er fjallað um uppeldis-, náms- og kennsluhugmyndir og hvernig þær hafa þróast gegnum 

tíðina. Ekki hefur verið skrifað mikið um listskoðun með börnum á íslandi og því var 

ákveðið að fjalla um þá sögulegu og menningarlegu þætti sem hafa áhrif á hugmyndir um 

hana. Umfjöllun um þessa þætti sem hér hafa verið nefndir ættu að geta gagnast öllum 

sem hafa áhuga á að nýta listskoðun í starfi sínu með börnum. 

Meðal helstu niðurstaðna er að samfélagsgerð og lífssýn manna á hverjum tíma hefur haft 

áhrif á þróun hugmynda um gildi listskoðunar. Má þar nefna þætti eins og samfélagsgerð, 

þarfir valdhafa, veraldlegra og kirkjulegra, hugmyndir um manninn, getu hans og eðli, 

aukin vitneskja um ýmsa hugræna og lífeðlislega þætti sem breytt hafa sýn á nám og 

kennslu og fleira. Ef skoðað er hvað einkennir hugmyndir manna um gildi listskoðunar 

með börnum í dag má skipta þeim í þrjá þætti: upplifunarkenningar, uppeldishugmyndir 

og hugmyndir sem byggjast á menningar- og félagslegum kenningum. Þetta eru ólíkar 

hugmyndir, en safnakennarar í dag telja almennt að uppfylla þurfi alla þessa þrjá þætti og 

taka tillit til þeirra. Margir hafa trú á gildi þess að skoða nútíma- og samtímalist með 

börnum og unglingum. Þetta séu verk sem veiti gjarnan nýja sýn á veruleikann, vekji 

menn til umhugsunar og séu kjörin til að velta fyrir sér ýmsum tilvistarlegum spurningum 

sem alla varða. Þó börnum sé miðlað listfræðilegri þekkingu hefur áhersla á hana 

minnkað. Fram kemur að safnakennurum finnst mikilvægast að safnaferð sé ánægjuleg 

og að börn eigi merkingarbæran fund við listaverkin, fund sem byggir á reynslu þeirra og 

áhuga og sem vekur þau til umhugsunar um eigin hugmyndir. 
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This assignment is about looking at art with children. The main purpose is to gain useful 

informations for individuals who are interested in getting familiar with important issues 

around looking at art with children. My hope is that these informations might to be useful 

for anyone interested in integrating art-appreciation into their curriculum, teachers at all 

levels, museum staff and students. 

The assignment is about the content of the first ideas that appeared in Europe, about the 

value of looking at art with children and how ideas on art education evolved in the 

twentieth century in the United States. The reader gets a glimpse into the evolution of 

Western art, while I try to describe in brief words how art, the purpose of art, ideas on art 

and the value of art is all interwoven and a part of the periods historical, educational and 

sociological environment. Also in short, I write about ideas on pedagogy, childrens 

learning and teaching and how they have evolved. There hasn´t been much written about 

art pedagogy, ideas on looking at art with children and the value of it for children in 

Iceland. Therefore I decided to write about the subject in a wide perspective and try to get 

a picture of historical and social issus that has influenced ideas about the value of art 

pedagogy. I hope these informations will be useful to those who are interested in using 

artmuseums and looking at art as a part of their work with children. 

One of the main conclusions is that society and mens vision of life has influcenced ideas 

on the value of art appreciation for children. Issues as societies structure, the needs of 

rulers, material or cristian, ideas on the human being, his capacity and nature, more 

physcological and biophysical knowledge which influenced ideas on study, education 

among other things. Ideas on the value af looking at art with children can be devided into 

three catagories, experience, education and sociocultural ideas. These are different ideas, 

but today most educators at art museums think it is necessary to consider and work with 

them all. Many people believe that it is of great value to look at modern and 

contemporary art with children and youth. The artpieces often offer a new perspective on 

reality, get people to think, and therefore they give indivudals an opportunity to wonder 

about all kinds of existential issues. Even though children are still tought about art it 

doesn´t seem to be of the greatest importance. The teachers at the museums thought it 

was most important that the children enjoyed their visit to the museum and that they had 

meaningful conversations when confronted with the artpieces, conversations that were 

built on their former experience, their interests and which brought them to consider their 

own ideas. 
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Formáli 

Aðalleiðbeinandi við þetta verkefni var Allyson Macdonald prófessor og vil ég þakka 

henni kærlega fyrir góða leiðsögn, hlýtt viðmót, andlegan stuðning og súkkulaði. 

Meðleiðbeinandi var Torfi Hjartarson lektor og veitti hann leiðsögn varðandi fyrri hluta 

verkefnisins og kann ég honum kærar þakkir fyrir. 

Sérfræðingur var Þorsteinn Helgason dósent sem las verkefnið yfir og kom með margar 

góðar ábendingar og þakka ég honum kærlega fyrir það. 

Ég fékk styrk úr rannsóknarnámssjóði til að vinna verkefnið. 

Þetta er 30 eininga verkefni. 
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 Inngangur 

Fyrir tíu árum var ég stödd sumarlangt í Kaupmannahöfn ásamt átta ára dóttur minni. Við 

gerðum okkur margt til gamans og eitt af því var að heimsækja söfn. Ég heillaðist af því 

hversu mikið var gert fyrir börn á mörgum safnanna. Á þjóðminjasafninu hafði verið búið 

til sérstakt safn fyrir börn þar sem þau gátu ferðast gegnum aldirnar á spennandi hátt og 

máttu þau snerta, prófa og leika sér á ýmsa vegu. Á vísindasafni fyrir börn kynntust þau 

þeim heimi gegnum leik og tilraunir og skemmtilegar upplýsingar. Á listasafni hafði 

verið reist sérstakt barnahús þar sem ýmiss konar starfsemi fór fram í tengslum við 

sýningar safnsins.  

Þarna opnaðist fyrir mér nýr heimur þar sem ég þekkti ekki áður til barnasafna í þessari 

mynd. Ég ákvað því að kynna mér barnasöfn, meðal annars þau sem ég hafði heimsótt í 

Kaupmannahöfn. Í ljós kom að starfsemi þessara safna var í mörgum tilfellum nýlega 

hafin, þannig að ég var heppin að vera stödd á réttum stað á réttri stund. Þegar ég fór 

síðan að kynna mér sögu barnasafna kom í ljós að þetta var alls ekki nýtt fyrirbæri. Þau 

fyrstu tóku að rísa upp úr aldamótunum 1900 og hugmyndafræði John Deweys lá til 

grundvallar og sú hugmynd að börn þyrftu að fá að læra gegnum það að gera eigin 

tilraunir og prófa sjálf. Í ljós kom þó að þessum barnasöfnum var fyrst og fremst ætlað að 

kynna börnum vísindi og þjóðminjar. Fæst þeirra kynntu börnum myndlist. Í framhaldi af 

þessu lék mér hins vegar forvitni á að vita hvaða hugmyndir menn hefðu um gildi 

listskoðunar með börnum, bæði fyrr og síðar, og hvaða aðferðir hefðu verið notaðar til 

þess að kynna börnum myndlistarverk. 

Skrifaðar hafa verið ritgerðir og styttri greinar um listskoðun hér á Íslandi (sjá viðhengi 

1), en sjálf vissi ég lítið um efnið áður en ég hófst handa við að vinna þetta verkefni. Ég 

ákvað því að nálgast efnið á byrjunarreit og safna heimildum og efni sem mér fannst máli 

skipta til að gefa einhverja mynd af því hvernig hugsað hefur verið um listskoðun með 

börnum og hvernig það tengist hugmyndum manna um nám og kennslu barna og þeim 

hugmyndum sem liggja að baki gerð listaverka listamanna á hverjum tíma. 

Ritgerð, fyrri og seinni hluti 

Fyrri hluti ritgerðarinnar er sögulegs eðlis og fjallar um hvernig hugmyndir um myndlist, 

nám og kennslu og gildi listskoðunar og listkennslu hafa þróast gegnum tíðina í Vestur 

Evrópu og Bandaríkjunum. Þessi hluti samanstendur af kafla eitt til fjögur. 
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Síðari hlutinn fjallar um hugmyndir manna í dag um listskoðun barna og safnakennslu. 

Einnig valdi ég nokkur söfn sem sýna nútíma- og samtímalist, kannaði viðhorf þeirra til 

þjónustu- og fræðsluhlutverks síns og hvernig það er innt af hendi. Þessi hluti er tilraun til 

að varpa ljósi á stöðu listskoðunar með börnum eins og hún er núna og í því felst hin 

eiginlega rannsókn. Þessi hluti samanstendur af kafla fimm og sex. 

Síðari hlutinn er eins og áður sagði hin eiginlega rannsókn, þar sem leitast er við að varpa 

ljósi á hugmyndir manna um stöðu listskoðunar með börnum nú á tímum. Þessi hluti gæti 

til dæmis nýst þeim sem hafa listfræðilegan bakgrunn og fræðilegan áhuga á efninu, til 

dæmis listgreinakennurum og starfsmönnum listasafna.  

Ekki hefur verið skrifað mikið um listskoðun hér á landi og er það von mín að ritgerð 

þessi geti orðið til þess að auka þekkingu manna á hugmyndum sem fram hafa komið á 

þessu sviði.  

Í fyrsta og öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um þróun vestrænnar listasögu frá tímum 

Forn-Grikkja til þess að veita yfirsýn yfir hvernig hún hefur þróast og gerð grein fyrir 

þeim hugmyndum sem lágu að baki gerð myndlistarverka á ólíkum tímum. 

Listasagan byggist oft á lýsingum á verkum einstakra listamanna, eða verkum ákveðinna 

tímabila. Áhugi minn fólst hins vegar fyrst og fremst í því að reyna að gefa í stuttu máli 

einhverja mynd af því í hvaða tilgangi myndlist hefur verið unnin, hugmyndum um gildi 

myndlistar á hverjum tíma, stöðu listamanna og hvernig verk þeirra endurspegla það 

samfélag sem þeir voru hluti af. Einnig velti ég fyrir mér hvernig hugmyndir um 

manninn, ýmsar tækniframfarir, niðurstöður tilrauna á sviði lífeðlisfræði, aukin þekking á 

starfsemi heilans, hugmyndir sálfræðinga og heimspekinga og fleira á sinn þátt í að 

breyta viðhorfi og hugmyndum manna um tilgang og gildi myndlistar. Spennandi er að 

skoða hvað menn vildu sýna með listaverkum á mismunandi tímaskeiðum og afhverju. 

Þegar við skoðum listaverk fyrri tíma sjáum við þau í öðru ljósi en menn gerðu þá og það 

er erfitt fyrir okkur að setja okkur í spor þeirra. Þegar við skoðum verkin í félagslegu, 

menningarlegu og hugmyndafræðilegu samhengi síns tíma sjáum við þau í öðru ljósi. 

Svipað og með myndlistina hafa hugmyndir manna um nám og kennslu barna þróast 

gegnum tíðina. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir þeirri þróun í stuttu máli og 

hvernig menn með ólíkar hugmyndir takast oft á í þeim efnum sem öðrum. Þær 

hugmyndir sem hér eru raktar hafa haft áhrif á hugmyndir manna um listskoðun barna og 

liggja oft til grundvallar, en allt tengist þetta saman. Fróðlegt er því að skoða hvernig 

hugmyndir um myndlist og hugmyndir um nám birtast á hverjum tíma. Svipað og með 

myndlistina er hér reynt að varpa ljósi á það hvernig aukin þekking á manninum og 

kenningar ýmissa fræðimanna hafa áhrif á hugmyndir um nám og kennslu. 
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Hugmyndir um mikilvægi listskoðunar með börnum komu fram kringum árið 1900 og má 

sjá hvernig þær hugmyndir endurspegla þarfir borgarsamfélags í örum vexti. Þetta er 

samfélag þar sem tæknivæðing tekur yfir ýmis störf sem mannshöndin vann áður og 

listamenn eru farnir að vinna verk sín fyrir frjálsan markað. Í fjórða kafla er lýst 

hugmyndum manna um mikilvægi listskoðunar á fyrri hluta tuttugustu aldar og 

breytilegum áherslum í myndmenntakennslu barna á tuttugustu öld. Líkt og með þróun 

myndlistar og hugmyndir um nám og kennslu barna má sjá hvernig þetta tengist allt 

hugmyndum í samfélaginu almennt og allt fléttast þetta saman. 

Hugmyndir manna um gildi listskoðunar eru um margt ólíkar. Líkt og með hugmyndir 

um nám og kennslu barna takast hér á andstæðar hugmyndir. Ýmsir hafa haldið því fram 

að skynjun af listaverki komi innan frá. Aðrir gagnrýna þessi viðhorf og kalla þau jafnvel 

rómantískt bull og vilja miðla börnum listfræðilegri þekkingu og gefa öllum tækifæri til 

að kynnast myndlist með viðeigandi aðstoð listmiðlara. Einnig eru menn þeirrar skoðunar 

að í tengslum við myndskoðun barna beri að huga að ýmsum mikilvægum félagslegum 

þáttum.  

Í fimmta kafla er reynt að gera grein fyrir hvað einkennir þessar ólíku hugmyndir og hvað 

menn telja mikilvægt í safnakennslu nútímans. Einnig er fjallað um hugmyndir 

skólamanna um mikilvægi safna sem námsumhverfis og þess hvernig nýta megi 

listskoðun í skólastarfi með börnum til að þroska með þeim ýmiss konar færni. Jafnframt 

er fjallað um hvernig skoða megi listaverk út frá mismunandi sjónarhornum. Sérstaklega 

er fjallað um hvernig menn telja skoðun nútímalistar bjóða upp á að börn og fullorðnir 

velti fyrir sér ýmsum tilvistarlegum spurningum sem snerta okkur öll. Loks er gerð 

stuttlega grein fyrir því hvernig hlutverk safna hefur breyst frá því að vera staðir sem 

geymdu og sýndu gersemar yfir í staði sem verða sífellt meðvitaðri um þjónustu- og 

kennsluhlutverk sitt gagnvart öllum almenningi. 

Í sjötta kafla er gerð grein fyrir nokkrum listasöfnum á Norðurlöndum, Bandaríkjunum 

og Bretlandi sem sýna nútímamyndlist. Rætt verður um hugmyndir þeirra um gildi 

skoðunar nútímalistar fyrir börn og skóla og markmið þeirra með safnaleiðsögn sinni. 

Fjallað verður um fjölbreytilega þjónustu safnanna og þá aðallega við börn, skólahópa og 

kennara.  

Skoðuð voru ýmiss gögn frá þessum söfnum til að kanna viðhorf þeirra til fræðslu- og 

þjónustuhlutverks síns. Tekin voru viðtöl við safnakennara á nokkrum safnanna, skoðað 

útgefið kennsluefni frá þeim, en stór hluti upplýsinga frá þeim er þó fengin af 

heimasíðum safnanna. 
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Söfnin eru öll með heimasíður þar sem finna má almennar upplýsingar í tengslum við 

starfsemi safnanna. Þar er gerð grein fyrir fræðslu- og kynningartilboðum fyrir börn, 

kennara og skóla. Einnig má þar finna lýsingar á þeim sýningum sem í boði eru hverju 

sinni og ýmiss konar efni í tengslum við þær. Þó er mjög misjafnt hversu miklar 

upplýsingar finna má á heimasíðum safnanna. Sum setja fram markmið sín, framtíðarsýn 

og jafnvel ársskýrslur sem geta gefið góða innsýn í þær hugmyndir sem unnið er 

samkvæmt og það starf sem fram fer. Á síðum sumra safnanna má finna upplýsingar um 

fyrri sýningar og þær sýningar sem i vændum eru.  

Mörg safnanna gefa út kennsluefni fyrir kennara og nemendur í tengslum við sýningar 

sínar og er misjafnt hvort aðeins er hægt að nálgast slíkt efni í tengslum við yfirstandandi 

sýningar eða líka í tengslum við fyrri sýningar á heimasíðum þeirra. Jafnframt er mjög 

mismunandi hversu miklar upplýsingar finna má í tengslum við listaverkaeign safnanna, 

sýningar þeirra og einstaka listamenn.  

Framhald 

Þessi skrif og þá sérstaklega fyrstu tveir kaflarnir eru skrifaðir með það í huga að vinna 

megi úr efninu kennsluefni eða bók sem nýst geti í tengslum við myndskoðun. Von mín 

er sú að búa megi til efni sem komið geti kennurum og kennaranemum til góða og orðið 

til að opna augu þeirra fyrir þeim möguleikum sem listskoðun býður upp á í námi barna. 

Fyrsti og annar kaflinn sem fjalla um þróun myndlistar á Vesturlöndum séu þá fróðleikur 

sem komi að notum til að kynnast myndlist betur og öðlast innsýn í hvernig listaverk 

bjóða upp á mismunandi möguleika til túlkunar. Þessa umfjöllun má því líta á sem örstutt 

ferðalag gegnum langa sögu. Einnig getur það komið skólafólki til góða að öðlast aukna 

innsýn í þróun hugmynda um nám og kennslu barna og hvernig safnakennsla byggir að 

miklu leyti á slíkum hugmyndum. Jafnframt getur verið lærdómsríkt að sjá hvernig 

hugmyndir um tilgang og gildi listskoðunar með börnum hefur breyst gegnum tíðina. 

Síðustu kaflarnir fjalla um hugmyndir um gildi listskoðunar með börnum og er þar um 

meiri rannsókn að ræða en í fyrri köflunum. Hugmyndin er þó sú að vinna mætti efni upp 

úr þeim sem gæti orðið hluti kennsluefnis eða bókar um efnið.  
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1 Listsköpun  

Listsköpun sem hluti af mannlegu samfélagi 

Þegar listasagan er skoðuð má sjá hvernig hún á hverjum tíma tengist þeirri 

samfélagsgerð sem hún er sprottin úr og samofin. Margt í tengslum við myndlist hefur 

tekið breytingum í tímans rás og má þar til dæmis nefna: 

• í hvaða tilgangi myndlist hefur verið sköpuð,  

• fyrir hverja myndlistarmenn hafa unnið verk sín, 

• staða myndlistarmanna,  

• val á myndefni og túlkun listamanna á því og 

• hugmyndir manna um gildi myndlistar fyrir mannkynið. 

Við listskoðun með börnum þarf að huga að þessum þáttum til að hjálpa þeim að setja 

hlutina í samhengi. 

Tilgangur með listsköpun 

. . . bæði þörf manna til að gera sér grein fyrir umhverfi sínu og ná valdi yfir því og þráin 

til að njóta fegurðar eiga sinn þátt í tilurð þess margþætta fyrirbrigðis sem við nefnum 

listaverk (Kristján Árnason 2002). 

Heimspekingurinn Kristján Árnason segir að ætla megi að í upphafi hafi listin þjónað 

hagnýtum tilgangi, þar sem menn skópu listaverk í þeim tilgangi að hafa áhrif á ytri öfl, 

náttúruleg og yfirnáttúruleg. Listin hefur gegnt samfélagslegu hlutverki sem vettvangur 

til að koma á framfæri boðskap og viðhorfum milli manna. Þannig hefur listin verið tæki 

til að ná valdi yfir náttúrunni, náunganum og sjálfum sér. Lengi vel fólst listsköpun í því 

að gera eftirmyndir eða eftirlíkingar af einhverju og fornir heimspekingar vildu tengja þá 

ánægju sem menn höfðu af því þekkingarþránni sem hverjum manni er í blóð borin, því 

að í eftirlíkingunni verði ljósara hvernig hlutirnir eru (2002).  

Viktor Lowenfeld og W. Lambert Brittain settu árið 1947 fram hugmyndir sínar um 

teikniþroska barna. Þeir segja teiknun barna vera leið sem þau nota til að þróa tengsl sín 
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við veruleikann og setja þannig óljósar hugmyndir sínar í áþreifanlegan búning (Valborg 

Sigurðardóttir 1989:36). Líkt og Kristján lýsir nota börnin þannig teikningu til að gera 

hugmyndir sínar um hluti skýrari fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Því lengra sem farið er aftur í tímann, þeim mun meira áberandi verður að listin var gerð 

með notagildi í huga. Myndir voru trúlega gjarnan gerðar til að vernda fólk gegn illum 

öndum sem voru raunverulegir í hugum manna. Myndir og styttur voru taldar búa yfir 

töframætti. Margir ættflokkar meðal frumstæðra þjóða iðka sérstakar trúarathafnir enn í 

dag þar sem menn bera grímur sem líkjast ákveðnum skepnum og finnst sem þeir breytist 

í viðkomandi dýr. Svo virðist sem þeir lifi í einhvers konar draumaveröld þar sem þeir 

geta verið menn og dýr samtímis. Allir meðlimir ættflokksins sameinast í helgidönsum og 

trúarathöfnum og hver og einn hefur lært merkingu leiksins af eldri kynslóðum. Þeir eru 

ekki ólíkir börnum sem lifa sig svo inn í leik sinn að hann verður raunverulegur fyrir 

þeim (Gombrich 1997:39–43). 

Listaverk hafa lengi gegnt því hlutverki að vera boðskiptatæki. Auk þess var litið á 

myndir og hluti sem unnir voru af mönnum sem verkfæri til að ná valdi yfir náttúrunni. 

Þessir munir hlutu þannig trúarlegt gildi, þar sem menn treystu á mátt þeirra. 

Mannskepnan hefur notað grímur, búninga og muni til að umbreyta sér í eitthvað annað 

en hún er. Sá sem klæðist gervinu öðlast frelsi til að stíga út úr sínu venjulega hlutverki 

og verða einhver annar. Þeir sem horfa líta hann einnig öðrum augum og samþykkja 

þannig að hann sé það sem hann breytir sér í, en ekki sá maður sem leynist bak við 

gervið. Þannig hafa listmunir verið hannaðir sem leikmunir sem nýtast til hamskipta og í 

hlutverkaleik.  

1.1 Þróun vestrænnar myndlistar 

Inngangur 

Hér verður reynt að tengja umfjöllun um myndlist og þróun hennar þeirri samfélagsgerð 

sem hún er samofin. Það eru skýr tengsl milli þeirrar þróunar sem verður á listasviðinu á 

hverjum tíma og þróunar samfélagsins. Meðal annars verður fjallað um hvernig kirkjan 

nýtti sér krafta myndlistarmanna til hjálpar við að breiða út fagnaðarerindið. Einnig 

verður gerð grein fyrir því hvernig tilkoma borgarastéttar og vöxtur hennar hafði áhrif á 

þróun í myndlist, til dæmis hvað varðaði val á myndefnum og fleira.  

Lengi var fyrst og fremst litið á listamenn sem handverksmenn og þeir störfuðu í þjónustu 

kirkju og veraldlegrar yfirstéttar. Þegar fram liðu stundir var farið að líta á þá sem 

einstaklinga sem taldir voru búa yfir sérstakri náðargáfu og jafnvel sem snillinga.  
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Viðfangsefni listamanna fram til loka nítjándu aldar fólst gjarnan í að gera einhvers konar 

eftirmyndir af raunveruleika hvort sem hann var hinn sýnilegi veruleiki eða trúarlegur. 

Listamennirnir unnu samkvæmt ákveðnum hefðum og reglur giltu um það á hverjum tíma 

hvert myndefnið ætti að vera og hvernig ætti að útfæra það. Gegnum aldirnar breyttust þó 

hugmyndir um hverjir eiginleikar listaverka ættu að vera og hver væri tilgangurinn með 

þeim. 

Á meðan listamenn störfuðu í þjónustu annarra endurspegluðu verk þeirra að miklu leyti 

óskir og þarfir þeirra sem verkin voru unnin fyrir. Það er því fróðlegt að skoða hvað 

þessir aðilar vildu sýna. Listaverk hafa átt drjúgan þátt í að skapa ímynd kirkjunnar, bæði 

í formi mikilfenglegra bygginga og skreytinga. Takmarkið var að vekja með mönnum 

lotningu gagnvart þessu umhverfi. Kirkjuleg myndlist var þó í upphafi einföld og henni 

frekar ætlað að túlka hinn himneska raunveruleika og notuð voru ýmiss tákn til að 

endurspegla hann. Loks má nefna hvernig búnar voru til myndir til að segja sögur. Þetta 

var gert í þeim tilgangi að fræða hina ólæsu um ritninguna. Hér voru myndir því notaðar 

á svipaðan hátt og sjá má í bókum ungra barna þar sem mikið er um myndir og börn geta 

oft lesið söguna gegnum þær. Listamenn unnu einnig verk fyrir aðalinn og heldri borgara, 

eftirmyndir af þeim sjálfum. Þetta urðu ódauðleg minnismerki um þessa menn og vel til 

þess fallin að upphefja þá.  

Frumleg sköpunargáfa varð ekki keppikefli fyrr en í lok nítjándu aldar. Þar sem 

áhorfendur áður vissu nokkurn veginn hverju þeir máttu eiga von á frá listamönnum síns 

tíma geta þeir í dag átt von á næstum því hverju sem er.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þróuninni fram til seinni hluta nítjándu aldar, en þá 

varð róttæk breyting á hugmyndum manna um tilgang og gildi myndlistar. Í kafla tvö 

verður fjallað nánar um það. 

Í fyrsta kafla er aðallega stuðst við skrif listfræðinga og heimspekinga um efnið. Bók 

Ernst H. Gombrich (1919–2001), History of Art, skipar þar stóran sess. Þessi bók var 

fyrst gefin út árið 1950 og enn skipar hún sess meðal helstu yfirlitsrita sem skrifuð hafa 

verið um vestræna myndlist. Aðrir listfræðingar sem vitnað er í eru Gunnar Danbolt, 

Karen Marie Ganer og Sandro Sprocatti. Skoðaðar voru hugmyndir og skrif 

heimspekinganna Arnórs Hanníbalssonar, Kristjáns Árnasonar, David Favrholdt og Lars 

Fr.H.Svendsen. Leitað var fanga víðar en þess verður ekki sérstaklega getið hér. 
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1.2 Forn-Grikkir 

Hugmyndir Platons og Aristotelesar um myndlist 

Fagurfræði er hugtak sem lengi hefur vakið áhuga heimspekinga, sem hafa reynt að skýra 

og skilgreina hugtakið á ýmsan hátt og sett fram kenningar um hvernig hið fagra í listum 

geti haft göfgandi áhrif á manninn.  

Allt frá tímum Platons (427–347 f.kr.) og Aristotelesar (384-322 f.kr.) var sú hugmynd 

ríkjandi að mynd væri alltaf og ætti að vera mynd af einhverju sem menn á hverjum tíma 

litu á sem raunveruleika (Danbolt 1999:57). Hugsuðir frumheimspeki skilgreindu 

hugtakið list öðruvísi en gert er í dag. Litið var á list fyrst og fremst sem handverk sem 

fólst í því að líkja eftir hinu náttúrulega (Svendsen 2000:13). Platon var þó ekki þeirrar 

skoðunar að listin ætti að vera eftirlíking af einhverju. Hann taldi að sönn list segði 

sannleikann beint án þess að reyna að líkja eftir einhverju (Arnór Hanníbalsson 1987:97–

98). Platon taldi að hugtök eins og t.d. hnífur væri til sem hugtök, ekki í þessum heimi 

heldur í eilífum og óumbreytanlegum hugmyndaheimi sem við kæmumst í samband við 

gegnum hugsun okkar. Hann taldi að áður en fyrsti hnífurinn hefði verið búinn til, hefði 

hugmyndin um hníf verið til. Sá sem hefði fyrstur búið til hníf hefði skynjað með hugsun 

sinni hugtakið hníf og búið hann til. Sérhver hnífur í skynjanlegum heimi okkar væri 

eftirlíking af ímyndinni af hnífi. Eftirlíking af hnífi yrði aldrei eins fullkomin og 

hugmyndin um hníf. Mynd af hnífi væri þá orðin eftirlíking af hlut sem væri aftur 

eftirlíking af hugmynd (Favrholdt 2000:12). 

Aristoteles taldi að búa ætti til mynd af kjarna eða eðli raunveruleikans (Danbolt 

1999:57). Hann hélt því fram að listaverk sem eftirlíking reyndi að sýna það sem væri 

dæmigert og algilt fyrir hlut sem fyrirbæri, meðan hrein eftirlíking af ákveðnum hlut 

sýndi eingöngu þennan einstaka hlut. Hlutverk myndlistar ætti að vera að sýna hluti sem 

dæmi um eitthvað algilt.  

Aristoteles taldi þörfina fyrir að líkja eftir einhverju vera meðfæddan eiginleika. 

Maðurinn væri að því leyti ólíkur öðrum lifandi verum, að hann hefði meiri getu til að 

líkja eftir og öðlast þekkingu gegnum það. Allar manneskjur fyndu gleði við það að líkja 

eftir. Það vekti ánægju með manninum að horfa á myndir því þegar hann skoðaði þær 

öðlaðist hann betri skilning á því hvað hver hlutur væri (Svendsen 2000:14).  

Í myndverkum sínum og skúlptúrum reyndu Forn-Grikkir að fegra raunveruleikann og 

sýna hann í sinni fullkomnustu mynd. Listamenn á ýmsum tímum hafa litið til hugmynda 

Forn-Grikkja og þeirra reglna sem listsköpun þeirra byggði á og haft þær að leiðarljósi í 
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myndsköpun sinni. Þegar við vitum að markmið með list þeirra hafi verið að fegra 

raunveruleikann lítum við hana trúlega öðrum augum en ella. 

1.3 Myndlist í þágu kristni 

Rómarveldi var heimsveldi öldum saman. Kringum 500 e.kr. hrundi þetta mikla veldi, 

meðal annars vegna innrása barbara úr norðri. Háþróuð menning rómverja vék smám 

saman fyrir menningu og siðum þessara innrásaþjóða. Þær skorti þekkingu og færni til að 

byggja ofan á það sem Rómverjar höfðu afrekað, til dæmis í bókmenntum og listum og í 

tengslum við stjórnkerfi og verkfræði. Þessir germönsku barbarar sem komu inn í 

heimsveldið tóku fljótlega kristna trú (Middle Ages 2007). 

Hugmyndir um fagurfræði á miðöldum voru arfur frá frumheimspekinni sem lýst var hér 

að framan. Þó var sá munur á fagurfræði miðalda og frumheimspekinni að fegurð var nú 

ekki aðeins tengd náttúrulegum hlutum heldur einnig guðdómnum. Guð var orðinn hluti 

af innri vitund mannsins og til að hylla mætti almætti guðs sem mest þurfti náttúran að 

lúta í lægra haldi. Hún varð aðeins dásamleg sem opinberun á dásemd guðs. Það varð 

hinn himneski raunveruleiki sem listamenn reyndu að endurspegla. Notaðar voru 

táknsögur og myndtákn sem túlka mátti til að veita innsýn í eðli guðs (Svendsen 

2000:16). Þessi myndtákn sem sjá má í myndum frá þessum tíma höfðu ákveðna 

fyrirframgefna merkingu. Sum táknanna voru eftirlíkingar af hlutum í raunveruleikanum, 

svo sem fólki og trjám. Önnur myndtákn voru huglægari eins og til dæmis 

gullbakgrunnur sem átti að tákna nærveru guðs alls staðar (Danbolt 1999:57).  

Listamenn miðalda reyndu ekki að sýna trúverðugt raunsæi, heldur vildu þeir miðla 

trúbræðrum sínum inntaki og boðskap ritningarinnar (Gombrich 1997:164). Málarar 

hinna rómversku katakomba, sem voru fyrstu grafhýsi kristinna manna, á þriðju öld, 

lögðu áherslu á tærleika og einfaldleika í myndum sínum og slepptu aukaatriðum. Til að 

koma boðskap sínum til skila var nóg að bera mætti kennsl á það sem myndin var af án 

þess að um nákvæma eftirmynd væri að ræða (sama rit, bls. 129). Þetta er mikil breyting 

frá því sem áður hafði tíðkast og veitti listamönnum ákveðið frelsi í framsetningu efnis. 

Framan af voru menn sammála um að skreyta kirkjur ekki með styttum þar sem menn 

ættu þá hugsanlega erfitt með að átta sig á að það væri aðeins til einn guð. Gregóríus 

mikli sem var páfi undir lok sjöttu aldar hafði hins vegar mikla trú á uppfræðslugildi 

myndverka. Samkvæmt hugmyndum hans voru málverk ólæsum eitthvað svipað og 

myndabækur eru börnum nú á tímum. Málverk eru hinum ólæsu það sem ritningin er 

hinum læsu sagði Gregóríus. Einn hópur manna var þó andvígur allri trúarlegri 

myndgerð. Þeir voru kallaðir íkonoklastar eða myndbrjótar og komu þeir því til leiðar að 
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öll trúarleg list var bönnuð í grísk-kaþólskum kirkjum árið 745. Andstæðingum 

myndbrjótanna fundust myndir ekki aðeins gagnlegar, eins og Gregóríusi páfa, heldur 

heilagar. Röksemdir þeirra fyrir því voru þær að úr því að miskunnsamur Guð kaus að 

birtast dauðlegum mönnum í mennskri ímynd Krists, því skyldi hann þá ekki einnig vilja 

opinbera svip sinn í sýnilegum myndum. Þegar þessir menn náðu völdum öld síðar áttu 

trúarlegar myndir ekki aðeins að vera skýringarmyndir fyrir ólæsa, heldur dulmögnuð 

kraftbirting æðri heims (sama rit, bls. 135–137). 

Staða listamanna sem handverksmanna og stéttagildin 

Þjálfun og menntun listamanna fólst í því að þeir hófu nám hjá meistara og unnu oftast 

við að mála einfalda hluti undir leiðsögn hans. Smám saman lærðu þeir að túlka persónur 

og teikna dýrlinga. Tækist sveinum að ná sæmilegu valdi á hermitækninni gátu þeir að 

endingu gert myndir fyrirmyndarlaust (Gombrich 1997:196). Á miðöldum fengu 

listamenn þó tækifæri til frjálsari sköpunar en áður þar sem ekki var gerð krafa um 

raunsæislega túlkun þeirra á sama hátt og fyrr. 

Þekktur meistari gat ferðast milli kirkjustaða með meðmælin sín án þess að menn veltu 

fyrir sér þjóðerni hans. Í hinni vaxandi borgarmenningu urðu til stéttagildi listamanna 

sem voru ekki ósvipuð stéttarfélögum nútímans. Það var skylda þeirra að gæta réttar og 

sérstöðu félaganna og útvega þeim öruggan markað fyrir verk sín. Til þess að fá 

inngöngu í gildi þurfti listamaður að sanna að hann væri meistari í iðn sinni. Þá var 

honum leyft að opna sitt eigið verkstæði, ráða lærlinga og taka við pöntunum á 

verkefnum (Svendsen 2000:16). 

Borgir 

Á fjórtánda öld óx ríkidæmi og velmegun í borgum og listamenn fóru að vinna í auknum 

mæli fyrir ráðamenn og betri borgara. Margar veraldlegar byggingar voru reistar og 

fengust listamenn við að skreyta þær jafnhliða kirkjuskreytingum (Gombrich 1997:207). 

Áhugi myndlistarmanna hafði smám saman færst frá því að vinna nákvæmar lýsingar við 

helgisagnir yfir í að rannsaka umhverfi sitt á raunsæislegan hátt. Listamenn öðluðust 

þannig aukna þekkingu á umhverfi sínu sem þeir nýttu í þágu trúarlegrar listar á fjórtándu 

öld (sama rit, bls. 215). Jafnframt fóru ráðamenn nú að láta mála af sér myndir, sem urðu 

þá meðal viðfangsefna málara.  

Íhugun og samantekt 

Hugmyndir um tilgang og gildi myndlistar voru komnar fram þegar á tímum Forn-

Grikkja fjórum öldum fyrir kristsburð. Platón og Aristoteles greindi á um hvort að 
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myndlist gæti talist göfug listgrein, en sá fyrrnefndi hélt því fram að fyrst yrði til 

hugmynd um hlut, síðan væri hluturinn búinn til og væri þá eftirlíking af hugmyndinni. 

Mynd af hlutnum var þá orðinn eftirlíking af hlut sem væri eftirlíking af hugmynd og því 

taldi Platón myndlist ekki mikils virði. Arístóteles var hins vegar þeirrar skoðunar að 

mynd ætti ekki að vera eftirlíking af einum einstökum hlut heldur ætti hún að endurspegla 

það sem væri dæmigert og algilt fyrir þennan hlut sem fyrirbæri. Í myndverkum sínum 

reyndu Grikkir að fegra raunveruleikann og sýna hann í sinni fullkomnustu mynd. Hér er 

komin fram krafa um fegurð og að það sé hlutverk listköpunar að endurspegla hana. Það 

er því ekki ný hugmynd að fegra fyrirsætur eins og við sjáum nú hvarvetna í tískublöðum 

og annars staðar. Í dag eru það hins vegar ljósmyndir sem eru fegraðar og tölvutæknin 

nýtt til þess. Það sem við sjáum er ekki alltaf í samræmi við raunveruleikann.  

Á miðöldum unnu listamenn fyrst og fremst í þágu kirkjunnar. Sú vinna fólst í upphafi í 

því að búa til myndir eða hálfgerðar myndasögur sem ætlaðar voru til að uppfræða hina 

ólæsu um kristna trú. Myndirnar höfðu því uppfræðslugildi. Listamenn spreyttu sig á því 

að sýna mönnum himneskan veruleika sem var mun huglægari en okkar jarðneski 

heimur. Notuð voru ýmiss myndtákn til að túlka þann heim. Menn þurftu því að þekkja 

þessi tákn til að skilja myndirnar til fulls. Í umhverfi nútímans notum við einnig ýmiss 

tákn sem við þurfum að læra að þekkja og skilja. Skemmtilegt getur verið að beina 

sjónum barna að því hvernig við notum til dæmis umferðamerki, merkingar á 

almenningssalernum og fleira og velta fyrir sér hvernig við lærum að skilja og nýta ýmiss 

konar tákn í daglegu lífi okkar. 

Reist voru glæsileg mannvirki og eftir því sem á leið miðaldir var farið að skreyta kirkjur 

í auknum mæli. Þessar byggingar og skreytingar í þeim voru vel til þess fallnar að vekja 

lotningu meðal almúgans, enda ætlað það hlutverk að endurspegla mikilfengleika 

guðdómsins og vald kirkjunnar. Í lok miðalda fóru listamenn síðan að vinna í auknum 

mæli fyrir borgarastéttina og myndefni listamanna breyttist að nokkru leyti í kjölfar þess. 

Oft létu menn mála af sér mynd og voru slík listaverk líkleg til að efla ímynd þess sem 

myndin var af í hugum þeirra sem verkin sáu. 

Menn gátu ekki á sama hátt og í dag farið á ljósmyndastofu og látið taka af sér myndir. 

Spennandi getur verið að benda börnum á það við skoðun mannamynda fyrri alda og 

tengja þeim þannig þeirra eigin raunveruleika. Líkt og á þessum málverkum af 

fyrirmönnum velur ljósmyndarinn hvernig hann sýnir fyrirsætur sínar. Á sama hátt og 

málverkið verður ljósmyndin einnig minnisvarði um þann sem myndin er af. 
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1.4 Endurreisn 

Á fjórtándu öld stóðu Ítalir í þeirri trú að listir, vísindi og menntir hefðu blómstrað á 

fornklassíska tímanum, en síðan hnignað vegna innrása norrænna siðleysingja. Á 

fimmtándu öld var farið að kalla þetta tímabil frá hruni Rómarveldis og fram að 

endurreisn miðaldir (Gombrich 1997:223). Nafnið er komið frá ítölskum húmanistum 

sem vildu skilja sig frá þessu næstum þúsund ára tímabili. Listamenn vildu nú reyna að 

endurvekja hina fornu reisn sem birtist í menningu Forn-Grikkja og Rómverja.  

Stjórnskipulag miðalda var einveldi og mótaðist samfélagið af stöðugleika með trúna á 

guð í brennidepli. Hugmyndir manna snerust um hið sameiginlega og algilda og kirkjan 

sameinaði Evrópu sterkum böndum. Það sem einkenndi endurreisnina var hins vegar 

þjóðernis- og einstaklingshyggja (Ganer og Skarðhamar 2001:100). 

Á fyrstu áratugum fimmtándu aldar tók hópur listamanna í Flórens að skapa nýja list um 

leið og hann hafnaði ríkjandi gildismati fyrri tíma. Leiðtogi hópsins var arkítektinn 

Filippo Brunelleschi (1377–1446). Hann gerði tilraunir með hvernig nýta mætti klassísk 

form á frjálsan hátt og skapa þannig nýtt og fagurt samræmi.  

Þær breytingar sem merkja mátti í listsköpun, í upphafi endurreisnartímabilsins, voru að 

listamenn fóru að gera tilraunir í auknum mæli og prófa nýstárlegar aðferðir (Gombrich 

1997:247). Þessar aðferðir voru þó aldrei markmið í sjálfu sér heldur notuðu meistarar 

endurreisnarinnar þær til að koma myndefninu betur til skila (sama rit, bls. 229).  

Fjarvídd og raunsæi í myndlist 

Brunelleschi fann upp stærðfræðilega aðferð við að teikna fjarvídd þar sem til dæmis 

trjágöng renna smátt og smátt saman í einn punkt við sjónarrönd (Gombrich 1997:223-

226). Það er ákveðinn vandi að túlka þrívíðan heim á raunsannan hátt á tvívíðum fleti 

eins og blaði eða striga. Þarna var því komin lausn sem menn gripu fegins hendi og má 

sjá hvernig endurreisnarmálarar nýttu sér þessa nýju kunnáttu sína óspart.  

Í teikningum sínum eru börn gjarnan að glíma við þetta sama vandamál þ.e. hvernig megi 

túlka þrívíðan heim okkar á tvívíðum fleti. Með skoðun listaverka má opna augu barna 

fyrir því hvernig listamenn hafa á ólíkan hátt reynt að gefa til kynna rúmtak í verkum 

sínum bæði með því að nota fjarvíddarlögmál og með einfaldari hætti. Oft er rúmtak 

gefið til kynna með því að láta hluti skarast þannig að einn hlutur er fyrir framan annan. 

Einnig eru hlutir í forgrunni gjarnan teiknaðir stærri og nákvæmari en aðrir til að tákna að 

þeir séu næst okkur og við sjáum þá því skýrar en það sem fjær er. Einnig má til 
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samanburðar sýna þeim listaverk þar sem ekki er leitast við að sýna rúmtak heldur allir 

hlutir sýndir á sama plani. 

Eins og fram hefur komið vaknaði áhugi málara á að skoða umhverfi sitt á raunsæjan hátt 

á fjórtándu öld. Á þeirri fimmtándu var sú hugmynd orðin ríkjandi á Ítalíu að list ætti 

samhliða því að vera frásagnartæki að vera spegill raunveruleikans. Almenningur sem 

fylgdist með listum fór að dæma myndir eftir því hve glöggt og rækilega þær lýstu 

smáatriðum náttúrunnar (Gombrich 1997: 220). Endurreisnarmenn reyndu að finna leiðir 

til að endurskapa hinn hlutlæga veruleika í myndlistinni (Arnór 1987:93). Þeir vildu líkt 

og Grikkir til forna sýna raunveruleikann sem fullkominn. Þeir voru uppteknir af hinum 

skynjanlega raunveruleika og nutu þess að mála efniskennd fagurra efna svo sem pelsa og 

silkiefna sem endurspegluðust í efnum eins og messing og gleri (Danbolt 1999:58).  

Þar sem megin markmið með myndlist miðalda var að sýna hinn himneska og trúarlega 

veruleika hefur það trúlega verið kærkomin tilbreyting fyrir listamenn að fá tækifæri til 

að líkja eftir veraldlegum heimi og sýna þau gæði sem þar var að finna. 

Um leið og sú hugmynd fæddist að listaverk væri spegill veruleikans varð öll 

myndbygging flóknari. Þar sem menn hópast ekki saman í fallegt mynstur í 

raunveruleikanum leit um tíma út fyrir að þessar nýju hugmyndir myndu ganga að 

hugmyndum um heilsteypta myndbyggingu dauðri (Gombrich 1997:262). 

Prentlistin 

Um miðja fimmtándu öld varð tæknibylting í Þýskalandi sem hafði áhrif á framtíðarþróun 

í listum jafnt og á öðrum sviðum. Prentlistin var fundin upp. Farið var að búa til tréristur, 

en hægt var að þrykkja mörg eintök af slíkum myndum. Trérista var ódýr og varð hún 

brátt vinsæl. Þrykktar voru litlar myndasyrpur í bókarformi með því að skeyta saman 

nokkrum viðarbútum. Fljótlega var fundin upp ný grafíkaðferð, koparstungan, en með 

henni má ná fram meiri fínleika. Á síðari hluta 15. aldar hafði Gutenberg fundið upp 

færanlega stafi og voru grafíkmyndir notaðar til að myndskreyta bækur. 

Brátt kynntust listamenn, ólíkir að uppruna hugmyndum hvers annars. Prenttæknin varð 

þannig til að dreifa hugmyndum örar en áður (Gombrich 1997:281–284). 

Erfitt er fyrir börn nútímans að ímynda sér heim þar sem upplýsingaflæði er takmarkað. Í 

umhverfi okkar má sjá myndrænt efni alls staðar og hægt er að kynna sér hugmyndir 

hvaðanæva að, jafnt í myndlist sem öðru. Spennandi getur verið fyrir börn að reyna að 

setja sig í spor þessara manna sem lifðu við allt aðrar aðstæður. 
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Staða listamanna og aukið frelsi 

Í byrjun sextándu aldar voru uppi miklir meistarar á Ítalíu. Erfitt er að skýra ástæðu þess 

að þeir komu fram á sjónarsviðið um svipað leyti, en hins vegar má reyna að skoða 

aðstæðurnar sem skópu þetta tímaskeið svo margra merkra snillinga. 

Hingað til hafði verið litið á listamenn sem handverksmenn en nú fóru hugmyndir um 

listamanninn að mótast (Svendsen 2000:16). Listamenn háendurreisnar vildu efla stöðu 

sína innan samfélagsins og reyndu að stefna hærra en nokkru sinni. Félagsleg staða 

myndlistarmanna breyttist á endurreisnartímanum og var farið að líta á málverk, skúlptúr 

og arkítektúr sem frjálsar listir í stað handverks. Talið var að þessar greinar skildu sig frá 

listiðnaði að því leyti að þær byggðust meira á vitsmunalegum þáttum og að þjálfun í 

þeim útheimti skilning á fyrirbærum eins og líffærafræði, fjarvídd og klassískri 

menningu.  

Áður fyrr höfðu heldri menn sýnt listamönnum heiður með því að gera þá að 

skjólstæðingum sínum en nú lá við að dæmið snerist við og listamenn auðsýndu heldri 

mönnum og ráðamönnum heiður með því að ganga í þjónustu þeirra. Listamenn gátu nú 

sett ýmiss skilyrði fyrir þjónustu sinni. Fyrst í stað var hin nýja staða sem endurlausn og 

leysti úr læðingi mikla og niðurbælda orku. Listamaðurinn var orðinn frjálsari en áður 

(Gombrich 1997:287–288). Ævisagnaritarinn Giorgio Vasari (1511–1574) ritaði bók um 

líf hinna miklu listamanna á endurreisnartímanum, en það sýnir að kviknaður var áhugi á 

listamönnum sem einstaklingum. 

Einn þeirra snillinga sem kom fram á sjónarsviðið á þessum tíma var Leonardo da Vinci 

(1452–1519). Hugmyndaauðgi hans, þekking og afköst munu alltaf verða venjulegu fólki 

ráðgáta. Til eru margar minnisbækur frá hans hendi sem sýna vel hvað hann var að glíma 

við, hvaða þekkingu hann hafði tileinkað sér og hugmyndir hans. Þegar hann stóð 

andspænis vandamáli prófaði hann sig áfram með tilraunum og kannaði hin ýmsu 

fyrirbæri náttúrunnar. Öll náttúruskoðun hans beindist fyrst og fremst að sýnilegum 

fyrirbærum sem gátu nýst honum við listsköpun hans. Hann taldi að með því að skjóta 

vísindalegum stoðum undir málaralistina gæti hann þróað hana úr óbreyttu handverki í 

virt og göfugt viðfangsefni (Gombrich 1997:293).  

Börn gætu skoðað hvernig listamenn eins og Da Vincis og fleiri vinna margvíslega 

tilraunastarfsemi og undirbúningsvinnu fyrir gerð listaverka sinna. Það hjálpar þeim að 

skilja betur þá vinnu sem oft liggur að baki gerð listaverka. 

Listamenn háeendurreisnar reyndu að móta raunsæið svo það félli sem best að klassískum 

fegurðarstaðli. Þeir tóku að fullkomna fyrirsætuna. Takmark listamanna var að skapa 



28 

eitthvað athyglisverðarara og óvenjulegra en fyrirrennarar þeirra höfðu gert (Gombrich 

1997:320). 

Siðbótin 

Víða í Evrópu fór að gæta óánægju í garð kirkjunnar. Hún náði hámarki í Þýskalandi í lok 

miðalda og leiddi til siðbótar Lúthers snemma á sextándu öld. Siðbótin lagðist gegn 

myndskreytingum í kirkjum sem varð til þess að listamenn í stórum hluta Evrópu misstu 

aðalstarfsvettvang sinn. Þeir fóru nú í auknum mæli að mála myndir fyrir heldri menn 

sem skreyta vildu híbýli sín með fögrum hlutum (Gombrich 1997:475).  

Samantekt 

Eins og fram hefur komið breyttist staða listamanna á fjórtándu öld og fóru þeir að vinna 

meira fyrir heldri borgara en áður. Á þessum tíma kom fram það viðhorf að meðal annars 

listum hefði hnignað við hrun Rómarveldis og vildu listamenn endurvekja menningu 

Rómverja og Forn-Grikkja. Kirkjan og trúin sem sameinað hafði þjóðir Evrópu var ekki 

eins sterk og á miðöldum og þjóðernis- og einstaklingshyggja einkenndi tímabilið sem 

kennt hefur verið við endurreisn.  

Listamenn reyndu nú líkt og Forn-Grikkir að sýna raunveruleikann sem fullkominn og 

gerðu margvíslegar rannsóknir og tilraunir í þeim tilgangi að kynnast myndefnunum sem 

best og lýsa þeim í smáatriðum. Áhorfendur fóru að meta gæði listaverka meðal annars 

eftir því hversu vel listamönnum tókst að líkja eftir þessum smáatriðum.  

Listamaðurinn Da Vinci gerði margvíslegar tilraunir til að kynnast náttúrunni og 

lífeðlisfræði sem best. Tilgangurinn var sá að öðlast aukna þekkingu og vitneskju um 

þessa þætti og nýta hana við gerð listaverka sinna. Hann vildi með þessu móti sanna fyrir 

mönnum að listsköpun byggðist ekki síður á þekkingu og vitsmunum en handverki. 

Fundið var upp fjarvíddarlögmál sem hjálpaði listamönnum við að færa þrívíðan heim 

yfir á tvívíðan flöt á sannfærandi hátt. Í kjölfarið tóku listamenn að búa til verk þar sem 

hin nýfengna þekking var nýtt til að skapa mikla dýpt í myndir þeirra. 

Menn hafa undrast hversu margir afburðamenn komu fram á sjónarsviðið á Ítalíu á þessu 

tímaskeiði og átt erfitt með að skýra það. Hins vegar urðu ákveðnar breytingar sem 

eflaust hafa átt sinn þátt í að skapa góðar aðstæður fyrir listamenn. Félagsleg staða þeirra 

breyttist og var farið að telja myndlist til frjálsra lista í stað handverks og listamenn hlutu 

aukna virðingu. Þeir voru margir eftirsóttir og gátu nú sett ýmiss skilyrði fyrir þjónustu 

sinni, en það var ný staða. Trúlega hafa þessar aðstæður orðið til að auka sjálfsmynd 
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listamanna og trú á eigin getu. Jafnframt var prentlistin fundin upp og listamenn fengu 

tækifæri til að sjá hvað starfsbræður þeirra annars staðar voru að fást við. 

1.5 Veraldleg list 

Eins og fram hefur komið breyttist myndlist og forsendur fyrir henni verulega í þeim 

löndum Evrópu sem tekið höfðu lúterska trú í kjölfar siðbótar sem lagðist gegn 

skreytingum í kirkjum. Listamenn á Ítalíu og í öðrum kaþólskum löndum héldu þó áfram 

að vinna trúarlega list fyrir kirkjuna.  

Á sama tíma fóru starfsbræður þeirra norðar í Evrópu í auknum mæli að vinna verk fyrir 

einstaklinga eða jafnvel verk án þess að hafa að þeim ákveðna kaupendur. Trúin tengdi 

ekki þjóðir Evrópu jafn sterkum böndum og áður og um leið tók að losna um þau tengsl á 

milli listamanna sem trúarleg listhefð hafði skapað. 

Í byrjun sautjándu aldar voru listamenn því farnir að fást við æði ólík viðfangsefni. 

Skrautleg list sem kölluð var barokk einkenndi trúarlega kaþólska list. Í Niðurlöndum 

fóru listamenn, auk þess að mála trúarleg myndefni, að velja sér myndefni úr umhverfi 

sínu. Í Frakklandi og Englandi fóru listamenn að mála angurvær landslagsmálverk þar 

sem þeir reyndu að sýna hið myndræna í náttúrunni.  

Barokk 

Í upphafi miðalda var það hlutverk myndlistar að koma kenningu kirkjunnar á framfæri 

við hina ólæsu. Á Ítalíu á síðari hluta sautjándu aldar og þeirri átjándu var listinni ætlað 

að sannfæra þá sem jafnvel voru vel að sér í ritningunni í trúnni. Fram kom svo kölluð 

barokklist. Arkítektar, málarar og myndhöggvarar voru ráðnir til að umbreyta kirkjum í 

glæsilega sýningargripi sem ætlað var að gagntaka gestina með dýrð sinni. Það voru ekki 

smáatriðin heldur heildaráhrifin sem mestu máli skiptu innandyra. Kirkjurnar urðu eins 

og leiksvið utan um trúarathafnir rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Markmiðið var að 

umgjörðin yrði þannig að hún væri líkleg til að flytja söfnuðinn á vit annars heims. 

Listamönnum ýmissa listgreina var fyrst og fremst ætlað það hlutverk að vinna saman að 

einu marki, og má segja að málara- og höggmyndalist hafi hrakað sem sjálfstæðum 

listgreinum eftir að barokkstíllinn náði fullum þroska á Ítalíu og í öðrum kaþólskum 

löndum (Gombrich 1997:436). 

Eins og hér kemur fram færðust skreytingar í kirkjum í auknum mæli í þá átt að skapa 

umgjörð utan um athafnir kirkjunnar. Umgjörðin var eins konar leikmynd sem ætlað var 

að skapa ákveðin áhrif. Gaman væri að gefa börnum tækifæri til að bera saman 
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leikmyndir og sviðsetningar leikhúsa og skreytingar kirkna og velta fyrir sér hvernig ytri 

umgjörð geti átt sinn þátt í að skapa ákveðna stemningu og haft tilfinningaleg áhrif á 

áhorfandann. 

Barokkstíllinn barst til annarra landa Evrópu og birtust áhrif hans í ýmsum myndum og 

ekki eingöngu í tengslum við trúarleg myndefni. Á Spáni bjó listamaðurinn Diego 

Velazquez (1599–1660) til sviðsmyndir sem umgjörð í mannamyndum sínum. Hann 

notaðist við spegla og fleira í málverkunum og lék sér að því að búa til sérkennilegar 

aðstæður. Í málverkum af fyrirmönnum mátti jafnvel sjá í speglum hvað fyrirsæturnar 

voru að horfa á. Málarinn lék sér þannig að því að búa til nokkurs konar tálmyndir í 

verkum sínum (Sprocatti 1995:92). Myndin sýndi annað og meira en megin viðfangsefni 

listamannsins, sem var að endurspegla fyrirsætur sínar. 

Myndir af hversdagslegu umhverfi 

Ólíkt kaþólskum kirkjum á þessum tíma voru kirkjur í hinum kalvínsku Niðurlöndum nú 

hvítkalkaðar og látleysið réð ríkjum (Ganer og Skarðhamar 2001:125). Málarar í Hollandi 

þurftu ólíkt miðalda- og endurreisnarmeisturum að mála myndir sínar án þess að hafa að 

þeim ákveðna kaupendur (Gombrich 1997:416).  

Hollendingar voru þó rík þjóð og málaralist þeirra stóð á traustum grunni. Nú var það 

borgarastéttin sem keypti list, myndir til að skreyta heimili sín. Niðurlenskir málarar fóru 

að mála hluti úr umhverfi sínu og venjulegt fólk við dagleg störf auk trúarlegs myndefnis 

(Ganer og Skardhamar 2001:125). Sá listamaður sem var ef til vill mesta andstæðan við 

barokk var Hollendingurinn Jan Vermeer (1632–1675), en hann málaði friðsælar myndir 

af hversdagslegu lífi. Myndir hans sýndu samfélag sem var stolt af gildum sínum 

(Sprocatti 1995: 96). 

Mannamyndir hollenskra listamanna endurspegluðu gjarnan ástand þeirra sem myndin 

var af, aðstöðu, gleði eða annað sálarástand. Sjálfsmynd af hollenska málaranum 

Rembrandt van Rijn (1606–1669) sem hann málaði af sér öldruðum sýnir hvernig hann 

án þess að fegra sig, grannskoðar sig miskunnarlaust í speglinum. Fram að þessu höfðu 

myndlistarmenn ekki sýnt manneskjuna og túlkað tilfinningar hennar á raunsæislegan hátt 

og án þess að fegra fyrirmyndina (Gombrich 1997:420). 

Á Spáni máluðu listamenn einnig hluti úr umhverfi sínu og varð á þessum tíma vinsælt 

þar að mála uppstillingar af ávöxtum og ýmsum munum (Sprocatti 1995:92). 
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Myndrænt landslag og angurværð,  

Á fyrri hluta sautjándu aldar varð franski málarinn Claude Lorrain (1600–1682) fyrstur til 

að opna augu manna fyrir fegurð náttúrunnar. Hann varð frægur fyrir túlkun sína á 

angurværð og í heila öld eftir dauða hans héldu ferðamenn áfram að skoða náttúruna með 

augum hans. Ríkir Englendingar gengu enn lengra og gerðu draumaveröld Lorrain að 

fyrirmynd lystigarða sinna (Gombrich 1997:397). Það varð aðalverkefni málara að skoða 

og gaumgæfa náttúruna með opnum huga, uppgötva og spreyta sig á nýjum 

samsetningum ljóss og lita.  

Þegar menn tala um myndrænt landslag hafa þeir þó ekki síður í huga myndir 

hollendinganna Simon de Vliegers (1601–1653) og Jan Van Goyens (1596–1656) en verk 

Lorrain. Þeir kenndu mönnum að sjá hið myndræna í hversdagsleikanum (sama rit, 

bls.419). 

Samantekt 

Á sautjándu öld höfðu margar þjóðir Evrópu snúist til lúterskrar trúar, en hún hafnaði 

miklum skreytingum í kirkjum. Í þessum löndum fóru listamenn nú að fást við 

fjölbreytilegri myndefni en verið hafði. Á meðan listamenn á Ítalíu héldu áfram að 

skreyta kirkjur fóru listamenn í ýmsum löndum Evrópu að mála fyrir borgarastéttinna í 

auknum mæli. Fram kom listastefna sem kölluð var barokk, og birtust einkenni hennar 

bæði í kirkjuskreytingum og málverkum af veraldlegum myndefnum. Í kirkjuskreytingum 

var nú reynt að skapa áhrifaríka umgjörð eða leiksvið utan um athafnir kirkjunnar. 

Takmarkið var að heildaráhrifin væru svo sterk að þau gagntækju gestina. 

Á Niðurlöndum tóku listamenn í auknum mæli að mála myndir af umhverfi sínu og 

venjulegu fólki við störf sín. Þetta voru myndefni sem voru gjörólík því sem tíðkaðist í 

verkum miðalda, endurreisnarmanna og barokklistamanna. Hér var hvorki verið að hylla 

guðdóminn eða veraldlega velsæld heldur hversdagurinn sýndur með stolti. Hollenskir 

listamenn tóku einnig að mála mannamyndir sem sýndu ástand þess sem myndin var af, 

til dæmis gleði og sorg. Þetta er ólíkt því sem endurreisnarmálarar gerðu, en líkt og 

Grikkir til forna fegruðu þeir gjarnan myndefnið þó mikil áhersla væri lögð á að sýna 

smáatriði. Í verkum hollenskra málara sjáum við hins vegar öldrun og angist lýst á 

raunsannan hátt. Spánverjar máluðu einnig hluti úr umhverfi sínu og uppstillingar urðu 

vinsælt myndefni. 

Náttúran varð nú einnig myndefni listamanna og urðu mörg þessara málverka til að opna 

augu manna fyrir fegurð náttúrunnar. Þetta er svipað og menn hafa sagt um Kjarval, það 

er að hann hafi opnað augu Íslendinga fyrir fegurð hraunsins rúmum tveimur öldum síðar. 
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1.6 Upplýsing 

Rókókó 

Nefnt hefur verið að barokkstílinn einkenndi kirkjuskreytingar á Ítalíu á sautjándu öld. 

Hann birtist þó víða um lönd í einhverri mynd, til dæmis í húsbúnaði og innréttingum.  

Snemma á átjándu öld tók við önnur listastefna sem kölluð hefur verið rókókó. Hún var 

upprunnin í Frakklandi, þar sem hún var í tísku frá því um 1720–1750, sérstaklega meðal 

hástéttarinnar. Listamenn fengust nú við að endurspegla lífsstíl yfirstéttar í verkum 

sínum. Stíllinn var skrautlegur og tengdist helst húsgagna- og húsbúnaðargerð. Slíkir 

munir voru skreyttir með tignarlegum ósamhverfum formum og málaðir í pastellitum. Þó 

munir í anda rókókóstefnunnar væru skrautlegir voru þeir ólíkir barokkmunum að því 

leyti að yfirbragð þeirra var léttara og þeir höfðu meira notagildi (Ganer og Skarðhamar 

2001:161).  

Oft gleymist að hugsa um að allir hlutir í manngerðu umhverfi okkar eru afrakstur 

hugmyndar og hönnunar ákveðins aðila. Með því að skoða til dæmis húsbúnað og 

nytjahluti má vekja börn til umhugsunar um það. Einnig má leiða hugann að því hvernig 

slíkir hlutir endurspegla það samfélag sem þeir eru samofnir og hafa þeir breyst og þróast 

gegnum tíðina. Ein tíska tekur við af annarri og með vali á nytjahlutum sem þessum gefur 

manneskjan af sér ákveðna ímynd sem við hin ráðum í. 

Í málverkum unnum í anda rókókó birtust gjarnan klassísk myndefni frá Forn-Grikkjum 

og úr goðafræði (Ganer og Skarðhamar 2001:161). Þessar myndir sýndu til dæmis líf 

hirðingja í Arcadiu (sælustaður), konungsríki Venusar og Pan eða erótísk myndefni sem 

lofsungu holdsins lystisemdir (Sprocatti 1995:100).  

Þessir munir og myndir voru tákn um líf munaðar og sæluríki, draumaveröld þeirra sem 

meira máttu sín í samfélaginu. 

Upplýsingaröldin 

Upplýsingarstefnan, einkennandi menntastefna á átjándu öld í Evrópu, var grundvölluð á 

skynsemishyggju og trú á getu manna til að byggja hegðun sína og skoðanir á þekkingu 

fremur en arftekinni trú. Menn vildu losna undan oki valdhafa fortíðarinnar, einveldi 

konunga og kirkju (Ganer og Skarðhamar 2001:151). Markmið þessarar stefnu var að 

öðlast aukinn skilning á heiminum og stöðu mannsins í honum og keppikefli hins 

upplýsta manns var að öðlast þekkingu, frelsi og hamingju. Raunsæi var ríkjandi og 

tilraun gerð til að öðlast aukinn skilning á fyrirbærum með því að rannsaka þau á 
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vísindalegan hátt. Nokkrir þættir lágu til grundvallar hugmyndum upplýsingarmanna og 

má þar nefna hugmyndir Forn-Grískra heimspekinga, endurreisnina og vísindabyltingu 

síðmiðalda (Enlightenment, Encl.Br. 2007).  

Menn upplýsingarinnar höfnuðu taumlausu hugarflugi og tilfinningaflæði barokkstílsins. 

Formfastir garðar í anda Versala, garðs sólkonungsins Loðvíks fjórtánda, með 

endalausum stígum formklipptra runna voru fordæmdir sem fáránlegt tildur. Þeir litu svo 

á að garðar eða útivistarsvæði ættu að endurspegla náttúrulega fegurð og vera málurum 

efni í fallegar landslagsmyndir (Ganer og Skarðhamar 2001:151).  

Hér að framan var rætt um hvernig húsbúnaður manna og annað hefur breyst gegnum 

tíðina. Líkt og þar birtist hér lífssýn manna í hugmyndum þeirra um hvernig hanna skuli 

umhverfi sitt. 

Hugmyndir Forn-Grikkja 

Hinir fornu heimspekingar Grikkja töldu að hinn náttúrulegi heimur lyti ákveðnum 

lögmálum og með hjálp skynseminnar gæti maðurinn greint og skýrt þá reglu sem þar 

ríkti. Kristilegar hugmyndir miðalda um heiminn komu hins vegar í veg fyrir 

heimspekilegar tilraunir til að greina og skýra hluti á grundvelli skynsemi, þar sem 

kristindómurinn skýrði raunveruleikann að miklu leyti út frá trúarlegum forsendum 

(Enlightenment, Compt. 2007). Segja má að hugsuðir upplýsingarinnar hafi tekið upp 

þráðinn frá Forn-Grikkjum og hugmyndir þeirra um guð, skynsemi, náttúru og manninn 

mynduðu ákveðna lífsýn sem leiddi til byltingakenndrar þróunar í listum, heimspeki og 

stjórnmálum (Enlightenment, Encl.Br. 2007).  

Vísindi og trú á framfarir og aukið siðgæði 

Hugmyndir um framþróun má finna allt frá tímum endurreisnarmanna, ekki síst í kjölfar 

vísindalegra uppgötvana frá því um 1550 og fram á okkar daga. 

Upplýsingarmenn töldu að þær upplýsingar sem vísindamenn færðu mannkyninu í formi 

vísindalegra niðurstaðna myndu auka umburðarlyndi og siðgæði og leiða til frjálsræðis 

og jafnræðis um víða veröld. Í kjölfar þess fóru menn að líta á mannkynssöguna sem 

þróunarferli þar sem menn hefðu stöðugt háleitari markmið (Favrholdt 2000:62–67). 

Ýmsir upplýsingarmenn trúðu því að bæta mætti siðgæði í samfélagi með því að fylgja 

skynsemishyggju. Ógnarstjórn sem kom í kjölfar Frönsku byltingarinnar 1789 vakti þó 

hjá mönnum efasemdir um að maðurinn gæti haft fulla stjórn á gerðum sínum. Þá komust 
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margir hugsuðir að þeirri niðurstöðu að ekki nægði að beita kaldri og úthugsaðri 

skynsemi til að skýra hina margbrotnu mannlegu náttúru og gang mannkynssögunnar.  

Undir lok átjándu aldar var þó ríkjandi almenn trú á framfarir mannkyns. Ýmsar 

hugmyndir komu fram á upplýsingaröld sem eru enn við lýði og má þá sérstaklega nefna 

þá virðingu sem borin er fyrir vísindum og rannsóknaraðferðum þeirra og vexti og 

viðgangi lýðræðis (Enlightenment, Encl.Br. 2007). 

Ný-klassískur stíll 

Um miðja átjándu öld fundu fornleifafræðingar Pompei og Herculanum á Ítalíu og varð 

sá fundur til þess að vekja áhuga manna á fornri list. Margir listamenn vildu losna undan 

áhrifum rókókó og í Frakklandi kom fram löngun listamanna til að hverfa aftur til 

fyrirmynda og hugsjóna frá fornöld Grikkja og Rómverja. Þeir litu þannig til klassískrar 

menningar sem fyrirmyndar bæði fyrir líf sitt og list. Sögulegar rómverskar hetjur og 

fyrirmyndir af fornum vösum og lágmyndum leystu nú goðin Venus og Pan af hólmi sem 

myndefni.  

Hér eins og víðar birtist áhugi listamanna á að nýta menningararfleifð sína sem viðfang 

myndlistarverka sinna. Skemmtilegt getur verið að beina sjónum barna að því hvernig 

listamenn á öllum tímum nýta sér menningararfleifð sína, þjóðsögur, trú, sögulega 

viðburði og fleira sem uppsprettu þegar þeir velja sér myndefni. 

Ný-klassík barst um Evrópu og í myndverkum þeirra sem hana aðhylltust leyndist 

siðferðisboðskapur. Þar birtist löngun listamanna til að eiga þátt í félagslegum 

breytingum, í að setja fram ný viðmið fyrir siðgæði og nýjar hugmyndir um fegurð.  

Franski listamaðurinn Auguste-Dominique Ingres (1781–1867) var fremstur í flokki 

þeirra listamanna sem aðhylltust ný-klassík. Hann sótti innblástur í meistara 

háendurreisnar og þá aðallega Rafael, en endurtúlkaði þó hugmyndafræði og stíleinkenni 

hans á persónulegan hátt (Sprocatti 1995:102–104). 

Hér kemur fram löngun listamanna til að hafa áhrif á samfélagið með listaverkum sínum. 

Þeir trúðu að gegnum þau gætu þeir sett fram ný viðmið um siðferði og fegurð. Við 

eigum eftir að sjá mörg dæmi, síðar í þessum skrifum, um þá ósk listamanna að eiga þátt í 

samfélagsbreytingum gegnum verk sín.   
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Staða listamanna, akademíur og opinberar sýningar  

Á tíma háendurreisnar tókst listamönnum að nokkru leyti að breyta viðhorfi manna 

gagnvart myndlistarverkum, í þá átt að hætta að líta á þau eingöngu sem handverk 

(Gombrich 1997:465). Listamenn höfðu þegar hér var komið sögu lengi reynt að 

sannfæra menn um að það væru fyrst og fremst vitsmunir sem lægju að baki sköpun 

þeirra en ekki handverkskunnátta.  

Forn-Grikkir héldu því fram á sínum tíma að myndlist teldist ekki til hinna frjálsu lista. 

Myndlistarmenn álitu sig nú hins vegar jafningja skálda og menntamanna og völdu 

myndefni sem endurspegluðu háleitar hugmyndir og skáldlegt hugarflug. Þeir töldu að 

gerð sumra mynda krefðust annars og meira en einfaldrar handmenntar og að útilokað 

væri að vinna slíkar myndir þekkingar- og hugsunarlaust (sama rit, bls. 394–395). 

Listaverk höfðu, gegnum aldir, aðallega verið unnin eftir pöntun fyrir yfirvöld, aðal og 

kirkju. Almenningi gafst þá fyrst og fremst kostur á að sjá listsýningar þegar konungar og 

aðalsmenn opnuðu söfn sín til að sýna dýrgripi sína. Það gerðu þeir annars vegar í þeim 

tilgangi að sýna auðæfi sín en einnig til að kynna almenningi fagurlistir. Louvresafnið í 

París var stofnað 1680 og voru allar sýningar þar í einkaeigu. Þessar sýningar voru 

opnaðar fyrir almenning, eftir frönsku stjórnarbyltinguna, árið 1792. Hugmyndir 

upplýsingarmanna lágu að baki og sú trú að aukin þekking gæti leitt til bætts samfélags. 

Allir áttu að hafa aðgang að listasöfnum, en ekki bara hástéttin og hófst hér sú hefð í 

Evrópu að gefa almenningi kost á að skoða söfn einstaklinga gegn gjaldi. Til varð hópur 

manna sem hafði áhuga á myndlist. Það þótti mikilvægt meðal borgarastéttarinnar að 

sýna listum áhuga (Favrholdt 2000:58–67). Þarna hófst starfsemi sem lifað hefur góðu lífi 

síðan, þ.e. að sýna myndlist. Starfsemi listasafna hefur tekið ýmsum breytingum frá því í 

árdaga, en þó eru ýmsir þeirrar skoðunar að aðeins fámennur hópur sæki listasöfn enn 

þann dag í dag. Félagsfræðingurinn Bourdieu hefur sett fram kenningar byggðar á 

athugunum þar sem hann heldur því fram að listþekking komi mönnum til góða í lífinu. 

Hins vegar séu það aðeins útvaldir hópar sem það geri og verði það til að breikka bilið 

milli mismunandi þjóðfélagshópa (Illeris 2000:40–47). 

Nú taldist myndlist ekki lengur iðn sem lærlingar námu af meisturum. Á átjándu öld varð 

hún sérgrein sem kennd var í akademíum. Myndlistarvinna nemenda laut ströngum 

reglum og var mikilvægt að teikningar féllu að ríkjandi gildismati akademíanna. Farið var 

að halda árlegar sýningar á vegum akademía á verkum meðlima, fyrst í París og síðar í 

London. Nú þurftu listamenn að keppa hart um athygli gesta á sýningum. Það var 

freistandi fyrir listamenn að hrífa áhorfendur með því að velja tilfinningahlaðin myndefni 

eða hrópa á athygli með stærð og litadýrð verkanna. Þess vegna fyrirlitu ýmsir listamenn 
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opinbera list akademíanna. Skoðanaágreiningur milli þeirra sem náðu að höfða til 

almennings og hinna sem töldu sig útskúfaða ógnaði nú aldagömlum og sameiginlegum 

grunni lista (Gombrich 1997:478).  

Snemma á átjándu öld voru fagurfræðingar og listamenn í megin atriðum sammála um 

hvað væri mikilvægt í myndlist. Undir lok átjándu aldar fór þessi sameiginlegi 

grundvöllur smám saman að bresta. Ástæður þess að menn fóru að endurskoða 

hugmyndir sínar um eðli listar má eins og byltinguna miklu í Frakklandi árið 1789 rekja 

til áhrifa upplýsingar og skynsemishyggju (sama rit, bls.475).  

Íhugun og samantekt 

Í Frakklandi kom fram listastefna sem kölluð var rókókó snemma á átjándu öld. Þetta var 

skrautlegur stíll sem féll vel að lífsstíl yfirstéttar og birtist ekki síst í húsgögnum og 

híbýlagerð. Málverk í þessum anda sýndu gjarnan klassísk myndefni úr goðafræði 

Grikkja, myndefni sem endurspegluðu sældarlíf. 

Á átjándu öld varð upplýsingarstefnan einkennandi menntastefna í Evrópu, en hún 

byggðist á skynsemishyggju og þeirri trú að með því að öðlast aukinn skilning á ýmsum 

náttúrulögmálum og stöðu mannsins mætti bæta samfélagið. Markmið upplýsingarmanna 

var að öðlast þekkingu, frelsi og hamingju. Til þess að öðlast aukinn skilning þyrfti að 

rannsaka fyrirbæri á vísindalegan hátt. Þar sem kristindómurinn sem var ríkjandi á 

miðöldum skýrði raunveruleikann að miklu leyti út fra trúarlegum forsendum höfðu 

vísindin þurft að lúta í lægra haldi. Hugmyndir um framþróun varð sterk og menn litu á 

mannkynssöguna sem ferli þar sem maðurinn setti sér æ hærri markmið. 

Margir listamenn upplýsingarinnar leituðu fyrirmynda í klassískri menningu Grikkja og 

Rómverja í list sinni. Ólíkt rókókómálurum birtist löngun hjá þeim til að leggja sitt af 

mörkum með myndlist sinni til að bæta samfélag og siðgæði manna. Ósk sem birtist víða 

hjá listamönnum síðari tíma. 

Eins og fram hefur komið öðluðust listamenn aukið frelsi og virðingu á 

endurreisnartímanum og hætt var að líta á þá eingöngu sem handverksmenn. Þeir lögðu 

mikla áherslu á að rannsaka fyrirbæri, náttúruna, mannslíkamann, eðli og eiginleika 

ýmissa efna og fleira og endurspegla þessa hluti með nákvæmni í verkum sínum. Þeir 

sýndu þannig að hugsun og þekking væri nauðsynleg forsenda þess að vinna listaverkin. 

Myndlistamenn héldu áfram baráttu sinni við að verða metnir til jafns við skáld og 

menntamenn og völdu nú myndefni sem endurspegluðu háleitar og skáldlegar 

hugmyndir. Þar sem listamenn endurreisnar reyndu að öðlast sem mesta þekkingu á þeim 
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fyrirbærum sem þeir voru að endurspegla, voru listamenn nú orðnir uppteknir af 

merkingu og innihaldi verka sinna.  

Myndlist var ekki lengur iðn sem numin var af meistara heldur varð hún á átjándu öld 

grein sem kennd var í listaakademíum. Eftir frönsku stjórnarbyltinguna voru listsýningar í 

einkaeigu opnaðar almenningi og hófst þar með sú hefð að gefa mönnum kost á að skoða 

söfn í Evrópu. Það varð mikilvægt meðal hinnar ört vaxandi borgarastéttar að sýna listum 

áhuga og má segja að svo hafi verið allar götur síðan. Síðar í þessum skrifum verða 

skoðaðar hugmyndir sem liggja að baki starfsemi listasafna og hvernig þær hafa þróast. 

1.7 Rómantík 

Seint á átjándu öld kom fram stefna sem kennd hefur verið við rómantík. Rómantíkin var 

meðvitað andóf gegn þeirri trú á framfarir og skynsemi sem hafði einkennt hugsunarhátt 

Vesturlandabúa síðan á tímum endurreisnar og náð hámarki með hugmyndum 

upplýsingarmanna. Þeir sem aðhylltust hugmyndir rómantísku stefnunnar mátu 

tilfinningar og skynjanir meira en vitsmuni og skynsemi. Það sem einkenndi hugmyndir 

rómantísku stefnunnar var aukinn áhugi á einstaklingnum og hinu persónubundna. 

Sjónum var beint að tilfinningum manna, ástríðum þeirra og innri baráttu. Jafnframt 

höfðu fylgjendur stefnunnar áhuga á hinu huglæga, ímyndun og því sem braut í bága við 

skynsemi og var óraunhæft og yfirskilvitlegt (Romanticism 2007). 

Hugmyndir um manninn og mótun hans 

Með rómantíkinni jókst áhugi á einstaklingnum, sérstaklega sterkum persónuleikum og 

mönnum sem fóru sínar eigin leiðir (Ganer og Skarðhamar 2001:167–168). Fram komu 

hugmyndir um að meðfæddir eiginleikar réðu því hvernig sérhver einstaklingur skynjaði 

og upplifði heiminn. Einstaklingsbundnar tilfinningar mannsins og það hvernig hann 

upplifði heiminn var nefnt sjálfsvitund mannsins. Farið var að líta á listamenn sem 

afburðamenn þar sem sjálfsvitund þeirra hlyti að vera sterkari en venjulegs fólks (Danbolt 

1999:63–64). Það þótti nú mikilvægt að þeir virkjuðu sköpunarkraft sinn í stað þess að 

fara hefðbundnar leiðir. 

Fylgjendur rómantísku stefnunnar trúðu því að það hvort einstaklingur kæmist til manns 

væri meira undir hinum meðfæddu og náttúrulegu tilfinningum hans komið heldur en 

skynseminni, sem talin var menningarlegt fyrirbæri (Danbolt, og Enerstvedt 1995:17).  

Á þessum tíma breyttust hugmyndir manna einnig um börn. Börn voru nú sett á stall sem 

frjálsir og saklausir einstaklingar, sem ekki þurftu að burðast með reglur samfélagsins á 



38 

herðunum og boð þess og bönn. Uppeldishugmyndir byggðust á því að barnið ætti að 

öðlast þekkingu með því að vera skapandi og virkt, eins og Rousseau lagði til í Emile 

(1762) (Ganer og Skarðhamar 2001:167–168). Litið var á barnið sem sérlega skapandi og 

opinn einstakling, sem voru eiginleikar sem menn töldu mikilvægt að listamenn byggju 

yfir. Farið var að rannsaka gerðir barna og barnateikningar. Þetta leiddi til þess að menn 

fóru að fjalla um eigin menningu barna (Danbolt og Enerstvedt 1995:17).  

Fagurfræði 

Á síðari hluta átjándu aldar fóru menn að líta á listina sem upphafna, sem fyrirbæri sem 

gæti haft göfgandi áhrif á mannkynið og uppfræðslugildi. Hér er farið að huga að 

tilfinningalegri upplifun áhorfenda af listaverkum og hvernig listskoðun geti stuðlað að 

djúpstæðri fagurfræðilegri reynslu. 

Það komu fram hugmyndir um að fagurfræðilegar tilfinningar gætu kviknað af sjálfu sér 

þegar menn stæðu andspænis listaverkum. Við hina hefðbundnu hugmynd um fegurð var 

nú bætt við nýju hugtaki sem nefnt var sublime eða upphafin fegurð. Burke gaf út bók 

árið 1756 þar sem hann lýsti hugtakinu sublime sem yfirþyrmandi reynslu sem byggðist á 

hræðslu. Immanuel Kant og fleiri gagnrýndu þetta sjónarmið þar sem þeir tengdu 

fagurfræðilega reynslu guðdómlegri hugljómun. Hvað sem öðru líður þá vöktu þessar 

hugmyndir áhuga manna á því sem var yfirþyrmandi hvort sem sú tilfinning spratt af 

hræðslu eða hinu guðdómlega. Þetta var nú viðurkennt sem einn þáttur fagurfræðilegrar 

reynslu. Þessi nýi skilningur vakti ekki aðeins áhuga manna á því sem var fagurt heldur 

einnig hryllingsmyndefnum (Walton 2007). 

Immanuel Kant, fagurfræðileg upplifun 

Ein hugmynd sem hefur skotið upp kollinum í ýmsum myndum allt frá því árið 1790 er 

kölluð upplifunarkenningin eða karisma-kenningin. Samkvæmt henni er besta leiðin til 

að komast í samband við og skilja listaverk sú að fá tækifæri til að upplifa það á eigin 

forsendum í stað þess að einhver miðli þekkingu sinni á því.  

Upplifunarkenninguna má rekja til þjóðverjans Immanuel Kants (1724 –1804) en hann 

velti því fyrir sér hvers konar upplifun hið fagra, hvort sem það var náttúran eða listin, 

kallaði fram hjá manninum. Það sem hann taldi skilja fegurðarupplifun frá öðrum 

upplifunum var að hún væri dæmigerð í þeim skilningi að aðrir myndu upplifa sömu 

tilfinningu ef þeir sæu sama fyrirbæri. Samkvæmt hugmyndum hans var fagurfræðilegt 

mat í vissum skilningi almennt og algilt (Danbolt 1999:71).  
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Kant innleiddi hugtakið smekk, sem hæfileika til að skynja og dæma um hið fagra. Hann 

sagði dóma um hið fagra byggjast á ímyndunarafli okkar þegar við skoðuðum hluti. 

Hluturinn yrði tilefni til íhugunar og vangaveltna. Fyrst í stað áttuðum við okkur ekki á 

honum en smám saman leituðum við að tjáningarformi fyrir upplifun okkar af honum. 

Fagur hlutur vekti hjá okkur ákveðnar kenndir, ánægju. Það sem stangaðist á við smekk 

okkar væri hins vegar ljótt.  

Samkvæmt hugmyndum Kants gat listaverk aðeins orðið til fyrir tilstyrk illútskýranlegs 

hæfileika sem Kant kallaði snilld. Hann taldi tónlist of lauslega í formi til að hægt væri að 

njóta hennar sem listar í eiginlegri merkingu. Myndlistin væri hin eiginlega list. Hún væri 

varanleg og hægt væri að skoða hana og íhuga og gefa sér tíma til þess. Þess vegna væri 

hægt að dæma myndverk og komast að niðurstöðu um hvernig það félli að smekk manns. 

Sama taldi hann gilda um náttúruna (Arnór 1987:73–92).  

Friedrich Schiller, innlifun og upplifun 

Þjóðverjinn Friedrich Schiller (1759–1805) þróaði hugmyndir Kants á sjálfstæðan hátt og 

gaf út bók um fagurfræðilegt uppeldi mannsins árið 1795 (Lindberg 1988:106). 

Fagurfræðilega upplifun taldi hann í eðli sínu vera mótsagnakennda þar sem hún 

sameinaði nálægð og fjarlægð, innlifun og yfirsýn.  

Hann hélt því fram að manneskjan byggi yfir tveimur grunndrifkröftum sem væru 

innbyrðis andstæðir og kallaði þá efnisdrifkraft og formkraft. Sá fyrri krefðist stöðugt 

nýrra skynjanlegra en ruglingslegra upplifana meðan hinn kysi reglu, uppbyggingu og 

skýr form. Báðum þessum drifkröftum væri fullnægt gegnum upplifun af listaverki og 

nýr drifkraftur jafnframt vakinn til lífs, þ.e. leikkrafturinn. Ástæðu þess taldi hann vera þá 

að hvert listaverk væri eins og leikinn raunveruleiki sem hefði hlið sem veitti sterka 

upplifun (sem fullnægði efnisdrifkrafti) og væri jafnframt form með ákveðna 

uppbyggingu (sem fullnægði formdrifkrafti) (Danbolt 1999:72). Schiller taldi listaverk 

hafa þann eiginleika að allir sem kæmust í snertingu við það yrðu leikandi, þó ekki væri 

nema í sínu eigin ímyndunarafli þegar þeir reyndu að finna tengingar. Schiller hafði eins 

og Kant áhuga á að rannsaka tilganginn með og merkingu fagurfræðilegra upplifana 

(Danbolt og Enerstvedt 1995:115). Ólíkt Kant skrifaði Schiller ekki mikið um hvað list 

væri, en þeim mun meira um gildi listar sem uppeldisþáttar og leiðar til að gera manninn 

frjálsan (Favrholdt 2000:17). 
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Maðurinn og náttúran 

Með rómantíkinni upphófst ákveðin náttúrudýrkun og málarar fóru að mála 

metnaðarfyllri landslagsmálverk en áður hafði þekkst. Áður höfðu landslagsmálarar reynt 

að opna augu manna fyrir fegurð náttúrunnar og málað angurværar landslagsmyndir.  

Það var hins vegar hin villta, áhrifamikla náttúra sem höfðaði til rómantískra málara og í 

málverkum sínum reyndu þeir að endurspegla sýn sína á hana. Í þeim tók tilfinningin 

fyrir smæð mannsins í samanburði við hina mikilfenglegu náttúru á sig trúarlegan blæ. 

Málarar reyndu að endurspegla tilfinningu fyrir fegurð sem nálgaðist það að vera 

upphafin, fegurð sem var svo yfirþyrmandi að upplifunin af henni varð nánast 

sársaukafull (Ganer og Skarðhamar 2001:175–176).  

Í Þýskalandi mátti finna táknrænan undirtón í landslagsmálverkum rómantískra málarara. 

Hinn þýski landslagsmálari Caspar Friedrich (1774–1840) málaði kyrrlátt og hrjóstrugt 

landslag sem vakið gat trúarlega lotningu. Hann þráði að gefa sig náttúrunni á vald í 

einmanalegri hugleiðslu, samsama sig trjánum, fjöllunum og skýjunum, til að verða sá 

sem hann var, eins og hann orðaði það.  

Landslagsmálverk fólst ekki lengur í því að gera hreina eftirlíkingu af því sem fyrir augu 

bar heldur einnig í því að túlka þau tilfinningalegu áhrif sem landslagið hafði á 

listamanninn. Ef landslag vakti ekki sterka tilfinningu með listamönnum var það ekki 

þess virði að mála af því mynd (Ganer og Skarðhamar 2001:175–176).  

William Turner (1775–1851) og aðrir breskir landslagsmálarar túlkuðu stórbrotin áhrif 

ljóss og hverfulleika þess. Litanotkun í myndum þeirra og sú stemning sem þeir leituðust 

við að ná fram, miðaði að því að sýna tignarlegan náttúrulegan heim sem vekti með 

manninum lotningu.  

Meðan náttúran og guð voru áður miðpunktarnir í listinni var listamaðurinn nú orðinn 

miðpunkturinn. Með rómantíkinni varð sambandið milli listamanns og verka hans 

afgerandi. Pensilför í málverki urðu mikilvæg til að gera listamanninn skynjanlegan sem 

manninn bak við verkið (Svendsen 2000:18). Listamenn reyndu nú að endurspegla eigin 

tilfinningar gegnum myndlistarverk sín. 

Hið upprunalega 

Hópur listamanna leitaðist við að túlka hið upprunalega. Í hugum margra þeirra voru 

samfélög sem voru ósnortin af siðmenningunni dæmi um slíkt. Aðrir kusu að sýna líf 

bænda í myndum sínum, þar sem þeir töldu það endurspegla hið frjálsa upprunalega líf 
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þar sem maðurinn lifði í sátt og samlyndi við náttúruna (Ganer og Skarðhamar 2001:167–

168). 

Horft til miðalda 

Ýmsir listamenn rómantísku stefnunnar litu til fortíðar en sóttu nú ekki myndefni sitt til 

Forn-Grikkja, eins og endurreisnarmálarar og þeir sem aðhylltust ný-klassík, heldur 

máluðu þeir myndefni frá miðöldum eins og þeir ímynduðu sér að þær hefðu verið. 

Myndirnar voru lýsingar á riddaralífi og ræningjum auk myndefna frá hinni norrænu 

söguöld og báru myndirnar vott um ríkt hugmyndaflug (Ganer og Skarðhamar, 

2001:167–168). Litið var á miðaldir sem tímabil þar sem trú manna var sterk og hrein, 

andstætt hugmyndum samtímans sem mörgum fannst snúast um veraldleg gæði. Oft 

birtist þjóðernishyggja í málverkum rómantískra listamanna sem sóttu myndefni sín til 

miðalda (Sprocatti 1995:112). 

Hetjudáðir 

Í Frakklandi máluðu rómantískir listamenn atburði úr samtímanum, til dæmis styrjaldir 

Napóleons, og þjáningu og hetjudáðir einstaklinga. Eugene Delacroix (1789-1863) var 

einn þeirra rómantísku málara sem völdu sér slík myndefni. Málverk hans af 

samtímaviðburðum lýstu jafnframt hrifningu hans á því sem var framandi og 

ævintýralegt. Pensilskrift hans var frjálsleg og tjáningarrík og myndbygging kraftmikil 

(Sprocatti 1995:111). 

Hið óraunverulega 

Eitt af megin einkennum rómantísku stefnunnar var hrifning listamanna af því sem var 

óraunverulegt og ótrúlegt. Breska skáldið og málarinn William Blake (1757–1827) var 

dulhyggjumaður (mysticism) og málaði myndir sem sýndu draumkenndan og ótrúlegan 

heim. Í málverkum og grafíkmyndum spænska listamannsins Francisco Goya (1746–

1828) má greina þennan sama áhuga á að sýna hluti þannig að þeir verði óraunverulegir. 

Hann dró upp mynd af því sem hann sá, en afskræmdi myndefni sitt og beitti 

áhrifamiklum tjáningarkrafti, með því til dæmis að nota sterkar andstæður (Sprocatti 

1995:110). 

Til umhugsunar 

Eins og sjá má birtust hinar rómantísku hugmyndir myndlistarmanna í ýmsum ólíkum 

myndum. Þær voru þó eins og áður sagði andsvar við skynsemishyggju og tilfinningar og 

skynjun mannsins voru í fyrirrúmi. Hugmynd rómantísku stefnunnar var sú að meðfæddir 
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eiginleikar hefðu meira að segja um velgengni manna en skynsemi. Hugmyndir um börn 

tóku breytingum og farið var að líta á þau sem sérstaklega skapandi. Sama gilti um 

listamenn, auk þess sem fram komu hugmyndir um að listin gæti haft göfgandi áhrif á 

manninn og farið var að líta á listamenn sem afburðamenn. 

Menn fóru að velta fyrir sér hvers konar upplifun hið fagra í listaverkum gæti kallað fram 

í manninum. Annars vegar setti Kant fram þá hugmynd að slík upplifun væri að miklu 

leyti dæmigerð þar sem ólíkir aðilar fyndu sömu tilfinningu þegar þeir sæu sama hlutinn. 

Hann kom með hugtakið smekkur inn í tungumálið og skilgreindi það sem getu til að 

skynja og dæma um hvað væri fagurt. Schiller hafði líka áhuga á því að kanna 

fagurfræðilega upplifun og taldi hana skiptast í tvo andstæða þætti, innlifun og yfirsýn. 

Maðurinn þyrfti annars vegar á nýjum og ruglingslegum upplifunum að halda og hins 

vegar hefði hann þörf fyrir reglu og skýra uppbyggingu. Báðum þessum þörfum 

mannsins taldi hann vera fullnægt gegnum upplifun af listaverki. Annars vegar veitti það 

sterka upplifun og hins vegar væri það form með ákveðna uppbyggingu.  

Þar sem Kant og fleiri tengdu fagurfræðilega reynslu guðdómlegri hugljómun voru aðrir 

sem töldu að listaverk gætu vakið yfirþyrmandi tilfinningu sem vekti hræðslu með 

mönnum. Þessar hugmyndir eiga það þó allar sammerkt að hér var farið að líta á þau 

tilfinningalegu áhrif sem listaverk gátu vakið með mönnum. Í kjölfarið kom fram sú 

hugmynd að listin væri upphafin og gæti haft göfgandi áhrif á manninn. 

Með rómantíkinni vaknaði hjá listamönnum áhugi á að túlka reynslu sem var 

yfirþyrmandi á einhvern hátt og sjónum var beint að náttúrunni og því hvernig hún gat 

vakið upp sterkar tilfinningar hjá mönnum. Hugmyndir listamanna voru margar hverjar 

andóf gegn samfélagi sem þeim fannst snúast of mikið um veraldleg gæði. Litið var til 

þess sem talið var upprunalegt og óspillt af siðmenningunni. Horft var til gilda fortíðar 

þar sem trúin gegndi stóru hlutverki. Fjallað var um hetjudáðir og þær sveipaðar ljóma. 

Að lokum má nefna að listamenn hrifust af því sem var óraunverulegt og ævintýralegt. 

Listin fékk nýtt hlutverk á þessum tíma og með rómantíkinni fóru listamenn nú í fyrsta 

skipti að túlka eigin tilfinningar í verkum sínum. Í landslagsmyndum reyndu þeir til 

dæmis að tjá þau tilfinningalegu áhrif sem náttúran hafði á þá. Pensilskrift varð einnig 

sýnilegri í verkunum og vakti það menn til vitundar um þann sem málað hafði. 

Listaverkum var jafnframt ætlað að vekja upp tilfinningar innra með áhorfendum og í 

hugmyndum fyrrgreindra heimspekinga var reynt að lýsa þessum tilfinningalegu áhrifum 

og greina þau.  

Hugsanlega má þó líta á myndir rómantísku stefnunnar sem tilraun til að uppgötva 

eitthvað sem er utan við hversdagslega reynslu manna og skynsemi. 
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1.8 Ádeila 

Persónuleg tjáning  

París var höfuðborg myndlistar í Evrópu á nítjándu öld, þar átti mikil gerjun sér stað og 

listamenn urðu frjálsari í myndsköpun sinni. Þeir sem keyptu myndir vildu þó fá verk 

sem líktust því sem þeir þekktu. Áður höfðu listamenn átt auðvelt með að mæta þeirri 

kröfu þar sem verk frá sama tímaskeiði voru um margt lík. Nú þegar þessi hefðbundni 

heildarsvipur var horfinn myndaðist gjá milli listamanna og áhorfenda og oft ríkti 

tortryggni milli þeirra. Með iðnbyltingunni hófst líka framleiðsla ódýrs varnings sem 

erfitt var að keppa við og athafnamönnum fannst listamenn verðleggja vinnu sína allt of 

hátt. Listamenn fóru að líta á sig sem sérstakan þjóðflokk. Þeir söfnuðu hári og skeggi, 

klæddust öðruvísi en aðrir, sýndu góðborgurum fyrirlitningu og reyndu meðvitað að 

hneyksla þá. 

Listasaga nítjándu aldar er saga nokkurra einangraðra einstaklinga sem völdu að 

endurskoða viðteknar hefðir á gagnrýnin hátt og þróa sína eigin list. Sú hugmynd að hið 

sanna markmið lista væri persónuleg tjáning varð nú mikilvæg þegar listamenn voru 

hættir að þjóna öðrum (Gombrich 1997:502) 

Raunsæi 

Kringum 1850 kynnti franski listamaðurinn Gustave Courbet (1819–1877) nýjar 

hugmyndir um tilgang myndlistar, sem voru kenndar við raunsæi (realism). Ásetningur 

hans var að túlka tilveruna eins og hann sá hana. Hann sagði í bréfi 1854, ég vona að mér 

auðnist alltaf að lifa af list minni án þess að neyðast til að hvika hársbreidd frá 

skoðunum mínum eða svíkja samvisku mína eitt augnablik, án þess að falla einhverjum 

öðrum í geð eða selja betur. Þetta viðhorf hans varð mörgum listamönnum hvatning til að 

fara sínar eigin leiðir (Gombrich 1997: 511). Courbet tók sannleikann fram yfir 

fegurðina. Raunsæi var andstæða alls sem var óraunverulegt, til dæmis upphafin fegurð í 

klassískri list og myndefni rómantísku stefnunnar (Svendsen 2000:18). Fylgjendur 

stefnunnar leituðust við að sýna hluti sem fram að þessu höfðu ekki þótt verðug 

viðfangsefni, eins og daglegt líf, mismunandi aðstæður manna og eigið samfélag og 

umhverfi (Realism 2007).  

Ádeila 

Ýmsir listamenn raunsæisstefnunnar máluðu myndir sem sýndu vandamál þeirra sem 

minna máttu sín án þess að fegra hlutina. Þeir vonuðu að myndir þeirra myndu vekja fólk 

til umhugsunar og ýta undir félagslegar breytingar (Realism 2007).  
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Í kjölfar iðnbyltingar, milli 1830 og 1870, breyttust þjóðfélagsaðstæður í Frakklandi. 

Bilið breikkaði milli ríkra og fátækra og til varð stétt öreiga. Stéttarvitund verkalýðs jókst 

og margir listamenn tóku málstað þeirra og deildu á yfirvöld. Franski listamaðurinn 

Honore Daumier (1808–1879) vann myndir sem voru ádeila á konungssinna. Hann hélt á 

lofti málstað þeirra efnaminni bæði í málverkum sínum og grafíkmyndum sem birtust í 

frönskum dagblöðum (Sprocatti 1995:115). 

Táknsæisstefna 

Symbolisminn eða táknsæisstefnan sem varð vinsæl í Frakklandi á árunum 1880–1900 

átti rætur sínar að rekja til hugmynda skáldsins Charles Baudelaires (1821–1867). Hann 

hélt fram rétti listamanna til að túlka heiminn í kringum sig eins og hann birtist þeim 

sjálfum þá stundina. Þessar hugmyndir voru andstæðar hugmyndum raunsæismanna 

(Ganer og Skarðhamar 2001:223).  

Menn trúðu ekki lengur að vísindin gætu skýrt allt og fylgjendur táknsæisstefnunnar vildu 

sýna dularfullan og óskýran innri veruleika mannsins. Þeir vildu finna leið sem nýta 

mætti til að túlka flókið sálarlíf nútímamannsins, tilfinningar hans og hugmyndir. Það 

gerðu þeir með aðstoð ímynda eða táknmynda sem líklegar voru til að laða fram ýmsar 

kenndir. Myndefni þeirra voru gjarnan trúarleg eða heimspekileg og stemningin í verkum 

þeirra draumkennd og dularfull (Sprocatti 1995:135–136).  

Einnig birtist í verkum þeirra áhugi á því sem var úrkynjað, skrýtið og jafnvel sjúklegt. 

Listamennirnir vildu að verk þeirra væru það tvíræð að túlka mætti þau á fleiri 

mismunandi vegu. Um aldamótin 1900 hafði táknsæisstefnan áhrif á marga listamenn í 

Evrópu, sem töldu að listaverk ætti að endurspegla tilfinningar og hugmyndir (Ganer og 

Skarðhamar 2001:223). Hugmyndir táknsæisstefnunnar voru rómantískar og eins og hjá 

fylgjendum rómantísku stefnunnar í upphafi aldar var lögð megin áhersla á að vekja og 

túlka tilfinningar. 

Óánægja með ríkjandi samfélag  

Seint á nítjándu öld komu fram ýmsir hópar listamanna sem voru andsnúnir ríkjandi 

samfélagi. Þar má nefna hóp listamanna í Frakklandi sem vildi flýja raunveruleika 

borgarlífs og það stjórnkerfi sem því fylgdi. Þeir sameinuðust í Barbizon í 

Fontainebleauskóginum og leituðu sambands við náttúruna (Sprocatti 1995:115). 

Í Englandi kom fram hópur listamanna sem var mótfallinn opinberri list sem honum 

fannst ekki annað en leikræn yfirborðsmennska. Þessir listamenn veltu fyrir sér af hverju 

myndlist hefði leiðst inn þá braut sem hún var á. Niðurstaða þeirra var sú að 
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endurreisnarmálarinn Rafael og arftakar hans hefðu átt sök á því og stuðlað að 

hugmyndum um upphafningu náttúrunnar. For-Rafaelítar, eins og hópurinn kallaði sig, 

vildi því hverfa aftur til miðalda til þess tíma þegar listamenn túlkuðu náttúruna guði til 

dýrðar en ekki sjálfum sér (Gombrich 1997:511). 

Annar hópur listamanna, fylgjendur táknsæisstefnu, kallaði sig Nabis (spámenn). Þeir 

fyrirlitu það líf sem borgarastétt kaus að lifa og töldu það bæði dauft og leiðinlegt. Þeir 

settu sjálfum sér strangar siðfræðilegar reglur um það hvernig þeir vildu lifa lífi sínu 

(Sprocatti 1995:138). 

Franski listamaðurinn Paul Gauguin (1848–1903) stofnaði ásamt öðrum skóla þar sem 

symbolismi varð ekki aðeins listræn ímynd hins fullkomna heldur lífsstíll. Sjálfur sneri 

hann baki við samfélagi sínu, sem honum fannst spillt, og flutti til Eyjaálfu í leit að 

óspilltum, upprunalegum hreinleika. Í málverkum hans mátti finna texta sem hafði að 

geyma tilvistarlegar spurningar eins og: Hvaðan komum við? Hvað erum við? Hvert 

förum við? Spurningar sem mannkynið hefur ávallt spurt sig en ekki enn fundið svör við 

(sama rit, bls.138). 

Iðnbyltingin 

Árið 1851 var sett upp heimssýning í London. Þar var til sýnis mikið úrval iðnvarnings 

frá ýmsum löndum, sem sýna átti hvað iðnbyltingin með tilkomu tækja og aukinni 

framleiðslu höfðu fætt af sér.  

Í kjölfar þessarar sýningar kom upp sú hugmynd að byggja söfn þar sem menn gætu 

kynnst almennum lögmálum fagurfræði með því að skoða sýnishorn iðnhönnunar. Það 

urðu til listiðnaðarsöfn, farandsýningar og farið var að bjóða upp á safnaleiðsögn. Þessi 

söfn voru reist í þeim tilgangi að reyna að þroska með mönnum góðan smekk og 

tilfinningu fyrir góðri hönnun sem kæmi síðan til góða í allri framleiðslu (Lindberg 

1988:71).  

Í lok nítjándu aldar höfðu enskir gagnrýnendur og listamenn áhyggjur af hnignun 

handverks í kjölfar iðnbyltingingarinnar. Þeir höfðu skömm á fjöldaframleiddum varningi 

sem fullnægði ekki hugmyndum þeirra um smekkvísi. Þó að breitt bil hefði myndast milli 

listamanna og almennings opnaði áróður listamanna þó augu manna fyrir þeim vanda sem 

gæti stafað af iðnvæðingunni (Gombrich 1997:536). 

Ýmsir töldu að ekki væri hægt að kenna fagurfræði og innræta fólki góðan smekk 

samkvæmt ákveðinni forskrift og reglum. Meðal þeirra voru Englendingarnir John 
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Ruskin (1819–1900) og William Morris (1834–1896) en þeir vildu sjá vandað og 

innihaldsríkt handverk í stað ómerkilegrar fjöldaframleiðslu (sama rit, bls.536).  

Skoðun þeirra var sú að list á hverjum tíma og hverjum stað stæði í beinu sambandi við 

það félagslega umhverfi, stjórnmálaástand og þá siðfræði sem hún yrði til í og væri 

samofin. Ruskin vildi að allir hefðu aðgang að listinni og leit á fegurðina í hinu sýnilega 

sem endurspeglun af hinu guðdómlega. Hjá Morris kom einnig fram rómantísk hugmynd 

um gildi fegurðar en hann taldi að fegurð kallaði fram löngun í meiri fegurð. Þegar hann 

fjallaði um fegurð vísaði hann jafnt til fallegrar náttúru, fallegs heimilis og fallegrar listar. 

Hann var mikill áhugamaður um handverk og vildi að mennirnir nýttu vélar í sína þágu 

en yrðu ekki þrælar þeirra. Hugmyndir Morris og Ruskins voru ákveðin gagnrýni á þau 

sjónarmið sem fram komu á heimssýningunni í London, sjónarmið sem endurspegluðu 

ofurtrú á framfarir sem mætti ná fram með hjálp tækninnar (Lindberg 1988:71–80). 

Samantekt 

Hér hefur verið lýst listastefnum sem einkenndu nítjandu öldina. Þær voru margar og 

mismunandi og endurspegla ólíkar hugmyndir. Í upphafi aldarinnar komu fram 

hugmyndir um manninn og meðfætt einstaklingseðli hans. Í málverkum rómantískra 

málara endurspegluðust þessar hugmyndir og þeir reyndu að túlka tilfinningar sínar og 

þess fólks sem myndir þeirra voru af.  

Listamenn voru að miklu leyti hættir að vinna verk eftir pöntun ráðamanna og þeirra sem 

meira máttu sín. Þegar þeir losnuðu undan valdi þeirra breyttist hlutverk listamanna og 

þeir fóru í auknum mæli að gagnrýna ríkjandi samfélag. Sú gagnrýni birtist í málverkum 

raunsæismanna upp úr miðri öldinni og einnig í lífsstíl sem ýmsir hópar tileinkuðu sér. 

Raunsæismálarar völdu myndefni sem ekki höfðu tíðkast áður, eins og daglegt líf og 

mismunandi aðstæður manna án þess að reyna að fegra neitt. Skopmyndir birtust í 

frönskum dagblöðum, þar sem athygli var beint að kjörum þeirra lægra settu og deilt á 

stjórnvöld. Stéttabarátta var hafin. 

Fram komu rómantískar hugmyndir sem voru andstæðar raunsæi, táknsæisstefnan. Í 

henni gerðu listamenn tilraunir til að túlka flókið sálarlíf manna. Þeir notuðust við ýmiss 

konar táknmyndir til að skapa dularfulla stemningu. Myndefni þeirra voru gjarnan trúar- 

eða heimspekileg. 

Fjallað hefur verið um hvernig listamenn á fyrri hluta nítjándu aldar gagnrýndu líf 

borgarastéttarinnar sem þeim fannst snúast of mikið um veraldleg gæði í verkum sínum. 

Listamenn gengu nú skrefi lengra í gagnrýni sinni á samfélag þar sem menn hefðu misst 

sjónar á því sem máli skipti. Ýmsir listamenn og listamannahópar völdu sér lífsstíl sem 
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var andstæða við ríkjandi samfélag. Þeir leituðu sambands við náttúruna og það sem þeir 

töldu vera upprunalegt og óspillt.  

Með vaxandi iðnframleiðslu höfðu margir áhyggjur af hnignun handverks. Þeim þóttu 

fjöldaframleiddir munir ekki standast hugmyndir um smekkvísi. Til að bregðast við því 

voru reist listiðnarsöfn þar sem menn gátu séð góða hönnun og markmiðið var að þróa 

með mönnum góðan smekk. Á þessum söfnum var boðið upp á safnaleiðsagnir. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um þróun vestrænnar myndlistar og hugmynda um hana 

frá tímum Forn-Grikkja og fram á miðja nítjándu öld. Í næsta kafla verður fjallað um 

þróun myndlistar fram á okkar daga. 
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2 Nútímamyndlist 

2.1 Inngangur 

Í kaflanum hér að framan hefur verið gerð stuttlega grein fyrir þróun myndlistar og 

hugmyndum manna um hana, allt frá tímum Forn-Grikkja og fram á miðja nítjándu öld.  

Þegar líða tók að aldamótunum 1900 urðu róttækar breytingar í listum jafnt og í 

þjóðfélagsgerð allri, iðnbyltingin og margvíslegar tækninýjungar höfðu þar mikil áhrif á. 

Á tuttugusta öldinni komu fram margvíslegar stefnur í myndlistinni og mikil 

tilraunastarfsemi átti sér stað. Nýjungar voru nú taldar eftirsóknarverðar ef ekki 

nauðsynleg forsenda fyrir listsköpun.  

Ljósmyndin 

Ljósmyndatæknin, sem fundin var upp árið 1839, leiddi til þess að endurskoða þurfti 

hlutverk málverksins. Allt frá því að ljósmyndin var fundin upp hafa margir spáð 

endalokum málverksins, en sá spádómur hefur enn ekki ræst (Svendsen 2000:20). 

Gombrich hefur fjallað um hvernig þróun ljósmyndatækninnar hlaut að ýta undir 

nýsköpun og tilraunastarfsemi listamanna, þar sem ekki var ástæða til að binda myndlist 

við verkefni sem hægt var að vinna betur og ódýrar með vélum. Listamenn urðu að sækja 

á mið sem ljósmyndin náði ekki til (Gombrich 1997:524–525). 

2.2 Listastefnur módernísma 

Sú myndlist sem fram kom á síðari hluta nítjándu aldar og fyrri hluta þeirrar tuttugustu 

hefur verið kennd við módernisma. Módernismi var notað sem hugtak yfir ákveðnar 

listastefnur eins og impressjónisma, expressjónisma, kúbisma, súrrealisma og fleira.  

Aukið frelsi listamanna hafði það í för með sér að listamenn fóru fljótlega að gera 

margvíslegar og persónulegar tilraunir. Myndlistarmenn módernismans höfnuðu 

viðteknum gildum sem ríkt höfðu í vestrænni myndlist og færðust í auknum mæli frá því 

að endurspegla hinn sýnilega veruleika.  

Aðdáun á list frumstæðra þjóða og þá sérstaklega Afríkubúa tengdi fylgjendur ólíkra 

hreyfinga módernismans saman, en þessi verk sýndu ekki raunsæislega túlkun á 
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náttúrunni, voru einföld, formgerð skýr og tjáning kröftug. Þetta voru allt þættir sem 

listamenn sóttust nú eftir að ná fram (Gombrich 1997:562).  

Í myndlistarverkum módernista kemur fram ósk um að hafa áhrif til góðs á samfélagið og 

listamenn reyndu að rannsaka og afhjúpa sannleikann um mannlegt ástand (Svendsen 

2000:18–24).  

Impressjónismi 

Edouard Manet (1832–1883) hefur oft verið nefndur upphafsmaður impressjónisma sem 

fram kom kringum 1870 í Frakklandi. Tilgangurinn með myndlist impressjónista var að 

reyna að fanga augnablikið. Þeir máluðu oft sama myndefnið í mismunandi veðrum og á 

ólíkum árstímum til að sýna hversu breytilegt það væri. Það má segja að Manet og 

fylgismenn hans hafi gert byltingu á sviði lita. Þeir uppgötvuðu að utandyra sjá menn 

ekki hvern hlut með sínum ákveðna lit heldur bjart samspil litatóna sem renna saman fyrir 

augum áhorfandans og mynda heild (Gombrich 1997:513). Impressjónistar höfðu 

þekkingu á auganu sem skynfæri, en það þarf ekki annað en gefa því örlitla vísbendingu 

og þá skapar það sér sjálft formin sem það veit að á að vera þar. 

Manet hvatti félaga sína til að fara út úr vinnustofum sínum og mála aðeins frammi fyrir 

myndefninu. Hann taldi að öll málverk af náttúrunni yrði að fullgera á staðnum. Þar sem 

náttúran eða myndefnin tóku stöðugt breytingum, til dæmis þegar ský dró fyrir sólu, 

þurftu listamenn að temja sér ný vinnubrögð. Málarar sem vildu ná fram slíkum 

blæbrigðum höfðu engan tíma til að blanda eða prófa litasamsetningar sínar. Þeir urðu að 

vinna hratt og reyna að ná fram heildarstemningu án þess að skeyta um smáatriði (sama 

rit, bls.522).  

Gagnrýnendur voru harðorðir í garð verka impressjónista og töluðu háðslega um þau. 

Þeir sökuðu þá um hroðvirkni og skort á fínpússun (sama rit, bls.518). Verk 

impressjonísta hlutu þó fljótlega viðurkenningu og má segja að virðing fyrir 

gagnrýnendum sem sérfræðingum hafi beðið ákveðið afhroð við það. 

Expressjónismi 

Í expressjónisma, stefnu sem fram kom í myndlist kringum 1900 og þá aðallega í 

Þýskalandi, leituðust listamenn við að tjá og sýna innri líðan sína í myndverkum sínum. 

Myndefni expressjónista voru náskyld myndefnum raunsæismálara. Munurinn var þó sá 

að expressjónistar urðu uppteknir af því að einfalda myndefnið og jafnvel afmynda það. 

Þeir leituðu fyrirmynda í myndverkum barna, frumstæðra þjóða og geðveikra, þar sem 

litið var svo á að þessir hópar tjáðu óbeislaðar tilfinningar sínar (Danbolt 1999:64). 
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Þeir vildu takast á við skuggahliðar tilverunnar og tjá samúð sína með þeim sem minna 

máttu sín. Í myndum sínum reyndu þeir að forðast allt sem virtist fágað og fínt 

(Gombrich 1997:564). 

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) ásamt fleirum stofnuðu listhópinn Die Brucke árið 

1905, en hópurinn hvatti allt ungt fólk til að berjast fyrir frelsi í listum og snúast gegn 

hefðinni. Hann líkt og aðrir expresjónistar var hugsjónamaður, fullur ákafa og afköst hans 

á listasviðinu mikil. Myndefni hans voru meðal annars götulíf og næturklúbbar 

stórborgarinnar. Árið 1936 var hann stimplaður óþjóðlegur listamaður af nasístum og þeir 

meinuðu honum að sýna verk sín. Í kjölfarið eyðilagði hann sjálfur stóran hluta verka 

sinna og svipti sig lífi (Ernst 2007).  

Hugmyndir sálarhyggjumanna um fagurfræði 

Fram til þessa höfðu heimspekingar og hugvísindamenn sett fram kenningar um 

fagurfræði og eðli myndlistar. Þegar hér var komið sögu fóru sérfræðingar á sviði 

raunvísinda að skoða þessi fyrirbæri. Má þar nefna sálfræðinga og eðlisfræðinga sem 

vildu komast nær sannleikanum með því að beita aðferðum raunvísinda og gera tilraunir. 

Sálarhyggjumenn lögðu áherslu á sálrænar upplifanir af listaverkum og töldu fagurfræði 

felast í greiningu á þessum sálrænu viðbrögðum. Gerðar voru eðlisfræðilegar tilraunir til 

að kanna hvaða áhrif litir hefðu á menn og ákveðin form og hlutföll.  

Benedetto Croce, list annað en þægileg upplifun  

Hugmyndir ítalska heimspekingsins Benedetto Croce (1866–1952) um fagurfræði voru í 

anda listastefnu expressjónista. Hann kvað listina vera tjáningu og aðalatriðið væri 

hugmyndin sjálf. Hann taldi listina hvorki vera fræðilega né röklega né heldur að hún ætti 

nokkuð skylt við það sem væri hagnýtt. Enn fremur væri ekki hægt að setja neinn 

siðgæðismælikvarða á list. Hann lagði einnig áherslu á að list fælist ekki í ánægju eða 

þægilegum upplifunum. Croce taldi að listamenn sem frjálsir skapendur yrðu að 

skilgreina list á eigin forsendum. Ekki væri hægt að skilgreina list öðruvísi. Handverkið, 

sagði hann, ekki koma listinni mikið við. Að vísu væri það nauðsynlegt til að setja 

listaverkið í ákveðið form, því án þess gætu njótendur ekki fengið að vita neitt um 

listaverkið. Með því að skoða verkið og setja sig í spor listamannsins næmi áhorfandinn 

hugarástand hans (Arnór 1887:26–35).  

Croce var sálarhyggjumaður, en sálarhyggjan tekur höfuðmið af sálrænum upplifunum. 

Samkvæmt hugmyndum hennar er inntak listaverka, sköpunarstarfið sem liggur að baki 
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og það að njóta listaverka allt sálræn fyrirbæri. Fagurfræði verður þá nokkurs konar 

greining á eðli þessara sálrænu fyrirbæra.  

Gustav Theodor Fechner, áhrif lita og forma 

Árið 1876 kom út bók eftir Þjóðverjann Gustav Theodor Fechner, heimspeking og 

eðlisfræðing, þar sem hann setti fram kenningar um fagurfræði byggðar á niðurstöðum 

tilrauna. Hann reyndi ásamt fleirum að komast að því hvernig ákveðnir litir höfðu áhrif á 

fólk. Þeir veltu fyrir sér hvort þessi áhrif tengdust litum í náttúrunni og tilfinningum 

manna gagnvart henni eða hvort menningarbundnir þættir réðu því hvers konar 

tilfinningar ákveðnir litir kölluðu fram. Einnig reyndu menn að komast að því hvernig 

mismunandi hlutföll verka á fólk. Þeir voru uppteknir af gullinsniði og þeim hlutföllum 

sem þar gilda, en viðurkennt er að þau verka á menn sem fallegt samræmi (Favrholdt 

2000:15). 

Theodor Lipps, upplifun hin eiginlega list  

Þýski sálfræðingurinn Theodor Lipps ritaði bók um fagurfræði árið 1906. Samkvæmt 

kenningu hans voru það eiginlega ekki listaverkin sjálf sem bjuggu yfir fagurfræðilegum 

eiginleikum heldur ýttu þau undir ákveðnar upplifanir hjá áhorfendum. Inntak þessara 

upplifana var hin eiginlega list. Þessum upplifunum fylgdi ákveðin nautn og gegnum 

hana skynjuðu menn gildi verksins. Með því að lýsa þessum upplifunum og reyna að 

flokka þær með hugtökum mætti komast nær því að skilja hvað gerðist þegar menn nytu 

lista eða fagurra hluta (Arnór 1987:47–49). 

Abstraktlist 

Fylgjendur módernismans vildu með tilraunum sínum þróa listina þannig að hún væri í 

takt við nýja tíma og bera hugmyndir þeirra vott um trú á framfarir. Listamenn færðust 

smám saman fjær því að túlka veruleikann með því að einfalda form sín og leysa þau 

upp. Fyrstu abstrakt eða óhlutbundnu málverkin litu dagsins ljós kringum 1910. Í 

abstraktmálverkum leystu listamenn formin alveg upp og verkin hættu að vera eftirmynd 

af einhverju úr hlutveruleikanum. Málverkið fór þannig að lifa sínu eigin lífi, án þess að 

vísa í neitt annað en sjálft sig. Myndsköpun abstraktmálara fólst í rannsókn á 

möguleikum myndrænna miðla og samspili forma og lita. Óhlutbundin málverk mættu 

lengi vel andstöðu þar sem áhorfendur áttu erfitt með að skilja merkingu þeirra (Ganer og 

Skarðhamar 2001:234). 
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Einn upphafsmaður abstraktlistar var rússneski málarann Vassilij Kandinsky (1886–

1944). Hann byrjaði kringum 1910 að gera tilraunir til að kanna hvort að ákveðin form og 

litir tjáðu ekki tilfinningar í sjálfu sér (Danbolt 1999:65). Til þess að komast að því vildi 

hann hreinsa myndflötinn af öllu hlutbundnu. Hugmyndir hans byggðust á 

expressjónisma, þar sem tilfinningar eru í aðalhlutverki.  

Markmið Kandinskys var að gera myndir sem nálguðust tónlist og væru bara hrein 

upplifun, en ekki myndir af einhverju ákveðnu myndefni. Hann leitaðist þannig við að 

búa til málverk sem gætu keppt við tónlist hvað tjáningarmátann varðaði. Kandinsky 

óttaðist að óhlutbundin list gæti þróast út í að verða marklaust skraut. Hann sagði að 

byggja þyrfti upp jafnvægi lita og forma þannig að hið rétta samband næðist við sál 

manneskjunnar (Ganer og Skarðhamar 2000:235). Lífeðlisfræðilegar tilraunir manna, 

eins og Fechners og fleiri, höfðu leitt til aukinnar þekkingar á áhrifum forma og lita á 

tilfinningar fólks og listamenn nýttu sér þessa nýfengnu þekkingu. 

Kúbismi 

Pablo Picasso (1881–1973) þróaði kúbisma ásamt Georges Braque (1882–1963) á 

árunum 1908–1910. Hugmyndir kúbista byggðust á þeirri trú að menn skynjuðu hluti 

öðruvísi í huganum heldur en gegnum sjónina. Ef tekinn væri hlutur, eins og til dæmis 

fiðla, birtist hún ekki í huganum eins og augu manna sæu hana. Þeir sæu hana í huganum 

frá mörgum hliðum í einu. Sumir hlutar hennar væru greinilegir en aðrir þokukenndir. Þó 

myndi þessi hugarsýn varpa skýrara ljósi á raunverulega fiðlu en nokkur ljósmynd eða 

raunsæislegt málverk gæti gert. Kúbistar leystu hluti upp og sýndu hluta þeirra frá 

mismunandi sjónarhornum til að fá víðtækari mynd af hlutnum en þá sem augað næmi. 

Þannig byggðust myndir þeirra á þekkingu þeirra á hlutnum. Myndefni kúbista voru 

hversdagslegir hlutir, því þeir sem skoðuðu myndir þeirra þurftu að kannast við útlit 

hlutanna til að geta áttað sig á tengslum formhlutanna (Gombrich 1997:574). Þessi aukni 

áhugi á formrænum vandamálum, sem birtist hjá Kandinsky og kúbistum leiddi til aukins 

áhuga annarra listamanna á að gera tilraunir með abstraktlist.  

Lowenfeld og Brittain sem rannsakað hafa barnateikningar segja reynslu ungra barna af 

hlutum hafa mikil áhrif á það hvernig þau teikna þá. Börn ýkja gjarnan eða stækka þá 

hluti sem snerta þau tilfinningalega eða vekja sérstakan áhuga þeirra í myndum sínum. 

Það eru því ekki einungis sjónræn skynhrif sem hafa áhrif á myndir þeirra af hlutum, 

heldur tilfinningar þeirra gagnvart þeim og hugmyndir þeirra um þá (Valborg 1989:37). 

Þetta er ekki svo ólíkt hugmyndum kúbísta sem töldu að hugarsýn sýndi hlut betur en sú 

mynd sem augað næmi. Við skoðun með börnum á verkum kúbísta getur verið spennandi 

að tengja hugmyndir þeirra hugmyndum sem birtast í teikningum ungra barna. 
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Á þessum tíma urðu listaverk margþættari og flóknari en flestir aðrir hlutir í heiminum. 

Áhorfendur höfðu allt aðrar væntingar til listaverka en það sem hin módernísku verk gátu 

og vildu sýna. Það varð sérstaklega áberandi kringum 1900 þegar listamenn fóru að mála 

óhlutbundnar myndir og fannst mörgum slíkar myndir ekki vera annað en nýju fötin 

keisarans (Danbolt 1999:67–68). 

Sjálfsprottin list 

Málarinn Paul Klee (1879–1940) hafði áhuga á sjálfsprottinni list. Hann sagði myndir 

sínar vaxa fram af sjálfu sér og að ferlinu mætti líkja við píanóleikara sem settist við 

flygil og byrjaði að leika af fingrum fram. Hann útskýrði hvernig formin sem spryttu 

undan höndum hans þróuðust í myndir í huga hans. Hann vann áfram með formin og 

fullkláraði hugmyndirnar ef honum fannst þær stuðla að því jafnvægi sem hann vildi ná 

fram. Klee taldi þessa sköpunaraðferð trúrri náttúrunni en nokkur hugsunarlaus eftirlíking 

gæti orðið því með þessu móti skapaði náttúran sjálf gegnum listamanninn (Gombrich 

1997:578).  

Dadaismi 

Á tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar kom fram hópur listamanna sem kallaði sig dada og 

breiddust hugmyndir þeirra út um hinn vestræna heim kringum árið 1917. Dada var ekki 

myndlistarstefna í venjulegum skilningi. Meðlimir hópsins tjáðu sig með ýmsu móti og 

stóðu fyrir margvíslegum uppákomum, leiklistarsýningum, myndlistarsýningum og 

tónlistarviðburðum. Þeir ráku gallerí og gáfu út tímarit, enda tjáðu þeir sig fyrst og fremst 

í skrifuðu og töluðu máli.  

Segja má að sá andi sem birtist í hugmyndum dadalistamanna hafi verið hluti af því 

stríðsástandi sem ríkti, ástand sem neyddi fólk til þess annað hvort að samþykkja hina 

skelfilegustu atburði og réttlæta þá í nafni ættjarðarástar eða að fordæma þá sem sönnun 

þess að trú á framfarir í kjölfar tækniframfara hefði verið tálmynd. Meðlimir dadahópsins 

voru þeirrar skoðunar að um tálmynd hefði verið að ræða og þeir veltu fyrir sér hvort að 

listin væri það líka. Þeir fóru að efast um að módernisminn hefði fengið einhverju áorkað. 

Það sem tengdi dadahópinn saman var vilji meðlima hans til að ögra viðurkenndum 

hugmyndum manna um hvaða kröfur myndlist ætti að uppfylla (Lynton 1980:124–127). 

Í New York myndaðist hópur í líkingu við dada í kringum listamanninn Marcel Duchamp 

(1887–1968) sem kom þangað frá París árið 1915. Duchamp bjó meðal annars til 

listaverk með því að taka hluti sem þegar voru til og kalla þá listaverk.  
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Árið 1917 var haldin sýning í New York þar sem Duchamp sýndi verksmiðjuframleidda 

þvagskál og kallaði verkið gosbrunn. Með því að gefa verkinu slíkt nafn og sýna það í 

þessu umhverfi var Duchamp búinn að umsnúa hlutverki því sem hlutnum var upphaflega 

ætlað að þjóna. Duchamp umbylti með þessu uppátæki sínu viðurkenndum hugmyndum 

um samband milli listamanns, listaverks og áhorfanda. Það eina sem listamaðurinn gerði 

hér var að velja hlut af handahófi og sýna hann sem listaverk. Fram til þessa höfðu 

áhorfendur fyrst og fremst þurft að gera upp við sig hvort þeim líkaði listaverk eða ekki. 

Með þessu uppátæki Duchamps vöknuðu hins vegar spurningar um hvort að þetta gæti 

yfirhöfuð talist til lista og í framhaldi af því spurningar um hvað list væri (Lynton 

1980:131). 

Við skoðun með börnum á verkum listasafna mætti velta því fyrir sér hvað gerir listaverk 

að listaverki og kanna hugmyndir þeirra um það. 

Súrrealismi 

Árið 1924 settu súrrealistar fram hugmyndir sínar. Orðið súrrealismi merkir meira en 

raunveruleiki og eru hugmyndir súrrealista skyldar hugmyndum fyrirrennara þeirra, 

listamanna sem snerust gegn skynsemisdýrkun og efnishyggju.  

Eins og í hinni rómantísku táknsæisstefnu síðari hluta nítjándu aldar og myndum 

expressjónista af sálarlífi beindist áhugi súrrealista að því hvernig maðurinn upplifði 

tilveruna innra með sér og sálardjúpi hans. Súrrealistar reyndu að túlka hið ómeðvitaða 

sem bjó innra með manninum. Þeir vildu losa samfélagið undan oki hins eðlilega og 

venjulega. Tilgangur þeirra var í og með að gera hversdagslegt líf barnslegra og glæða 

það auknu ímyndunarafli (Ganer og Skarðhamar 2001: 273).  

Margir súrrealistar hrifust af ritverkum sálfræðingsins Sigmunds Freuds (1856–1939) 

sem hélt því fram að þegar hin skýra meðvitund mannsins væri slævð, til dæmis í svefni, 

með dáleiðslu eða vímuefnum, þá birtist barnið eða frummaðurinn í draumum hans eða 

doðaviðbrögðum. Sú hugmynd leiddi til þess að súrrealistar héldu því fram að ekki væri 

hægt að skapa list með fullri meðvitund. Þeir töldu að skynsemi væri þörf í vísindum en í 

listum væri hún til óþurftar. Þeir voru sammála listamanninum Paul Klee, sem taldi að 

listamaður yrði að leyfa listaverki að vaxa óheft í stað þess að skipuleggja það um of 

(Gombrich 1997:591–592).  

Við skoðun á listaverkum súrrealista mætti hvetja börn til að segja frá draumum sínum og 

velta fyrir sér því fyrirbæri sem þeir eru.  
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Myndum súrrealista má skipta í tvo flokka. Annars vegar máluðu þeir óhlutbundnar 

myndir þar sem gat að líta form og fígúrur, byggðar á ímyndun sem spratt úr hinu 

ómeðvitaða sálardjúpi. Þekktasti myndlistarmaðurinn sem vann slík verk var Joan Miro 

(1893–1983).  

Hins vegar máluðu súrrealistar hluti úr raunveruleikanum og röðuðu þeim saman í 

fjarstæðukenndar heildir. Dæmi um málara sem unnu þannig voru Salvador Dali (1904–

1989) og Rene Magritte (1898–1967). Magritte skar sig þó úr hópi annarra súrrealista þar 

sem hugmyndir hans voru vitsmunalegri. Hann taldi að það að mála væri að hugsa og 

með myndum sínum vildi hann komast í samband við annað fólk. Honum fannst að 

málverk ættu ekki að túlka tilfinningar og hugmyndir heldur væri tilgangurinn með þeim 

að setja fram spurningar varðandi hinn þekkta, sýnilega heim í formi gáta eða 

myndlíkinga. Í myndum sínum hæddist hann oft að heilbrigðri skynsemi. Þó að myndir 

hans væru óræðar, höfðuðu þær frekar til meðvitaðrar hugsunar heldur en að þær veittu 

mönnum innsýn í draumaveröld.  

Magritte hefur haft mikil áhrif á nútímalistamenn. Hann fékkst við svipuð vandamál og 

margir þeirra eru að glíma við í dag. Hann hélt því fram að listin væri ekki síður 

niðurstaða hugsunar en túlkun tilfinninga eða eðlishvöt. Magritte vildi kveða niður 

hugmyndina um hinn rómantíska listamann og fá menn til að líta frekar á listamenn sem 

hlutlæga aðila sem miðluðu upplýsingum (Ganer og Skarðhamar 2001:273–275). 

Í verkum margra súrrealista eru þekktir hlutir teknir og settir í óvenjulegt samhengi, 

svipað og við þekkjum úr draumum okkar. Þessi verk segja því ekki ákveðna sögu en eru 

vel til þess fallin að ýta undir ímyndunarafl barna og gefa þeim tækifæri til að semja sínar 

eigin draumsögur um þau, sögur sem trúlega eiga lítið sameiginlegt við hversdagslegan 

veruleika okkar. 

Til umhugsunar 

Iðnbyltingin var gengin í garð og fram komu tækninýjungar eins og ljósmyndin sem tók 

að nokkru leyti við því hlutverki sem myndlist hafði gegnt gegnum aldirnar, að gera 

eftirmynd af raunveruleikanum. Listamenn þurftu að finna nýjan tilgang með sköpun 

sinni og margvíslegar tilraunir voru gerðar kringum 1900 sem saman ganga undir heitinu 

módernismi. 

Impressjónistar reyndu að fanga stemningu ákveðins augnabliks, svipað og 

ljósmyndavélin gerði. Málverk þeirra voru þó ólík ljósmyndum að því leyti að þeir leystu 

formin upp að vissu marki. Þeir unnu myndir sínar hratt og málverk þeirra sýndu hluti 

ekki af nákvæmni eins og ljósmyndir gerðu. Impressjónistar voru undir áhrifum frá 
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hugmyndum raunsæisstefnu. Þeir síðarnefndu völdu þó gjarnan myndefni sem sýndi 

aðstæður þeirra sem minna máttu sín, ólíkt impressjónistum.  

Expressjónistar reyndu að túlka innri líðan manneskjunnar í verkum sínum. Myndefni 

þeirra lýstu gjarnan skuggahliðum tilverunnar. Þeir einfölduðu myndefni sín og notuðu 

oft andstæða liti til að ná fram sterkum áhrifum. 

Fram komu nýjar hugmyndir um fagurfræði. Bæði hugmyndir heimspekinga og 

hugmyndir sem byggðu á niðurstöðum lífeðlisfræðilegra tilrauna. Fram kom hugmynd í 

anda expressjónista þar sem litið var á hugmynd listamannsins sem aðalatriðið og að 

listamenn væru frjálsir og ættu sjálfir að skilgreina hvað list væri. Expressjónistar börðust 

einmitt sjálfir fyrir frelsi í listum. 

Listamenn fóru að vinna með form og liti og gera óhlutbundnar myndir. Þar með hætti 

málverkið að vera eftirmynd af einhverju í raunveruleikanum. Myndsköpun 

abstraktlistamanna fólst í að skoða samspil lita og forma og því hvort að þau byggju ekki 

yfir merkingu í sjálfu sér. Þetta er ekki ósvipað því sem eðlisfræðingar voru að kanna 

þegar þeir gerðu tilraunir með hvernig litir og form verkuðu á áhorfendur. 

Listamenn fóru nú í auknum mæli að velta fyrir sér hvernig mætti leysa upp form og var 

kúbísminn ein tilraunin til þess. Í kúbísmanum reyndu listamenn að sýna hlut ekki eins og 

augað sér hann heldur eins og hugurinn skynjar hann. Þeir leystu hlutinn upp og sýndu 

hann frá mörgum sjónarhornum og töldu að slík hugarmynd væri sannari en sú mynd sem 

augað sér. 

Einnig komu fram listamenn sem reyndu að skapa myndir hugsunarlaust. Takmarkið var 

að listaverkin spryttu fram af sjálfu sér og með því móti skapaði náttúran sjálf gegnum 

listamanninn. 

Á tímum fyrri heimsstyrjaldar kom fram hópur listamanna sem kenndi sig við dada. Þeir 

lýstu vantrausti sínu á trú á tækniframfarir og töldu að sú vissa hefði verið tálmynd og 

styrjöldin væri sönnun þess. Eins og áður hefur komið fram vildu módernístar með 

verkum sínum hafa áhrif á samfélagið til góðs og settu fylgjendur dada líka 

spurningamerki við hvort að þeir hefðu fengið einhverju áorkað. Markmið þeirra var að 

ögra viðurkenndum hugmyndum manna um listir. Duchamp hristi rækilega upp í 

hugmyndum manna um list þegar hann sýndi klósettskál í viðurkenndum sýningarsal og 

kallaði hana gosbrunn. 

Súrrealismi var enn ein listastefna sem talin er til módernismans. Fylgjendur stefnunnar 

vildu líkt og expressjónistar túlka innri veruleika mannsins. Á þessum tíma var Sigmund 
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Freud búinn að setja fram kenningar sínar og þessir listamenn voru uppteknir af því sem 

gerðist í undirmeðvitund mannsins. Sumir þeirra leituðust við að mála sjálfsprottnar 

myndir byggðar upp af óhlutbundnum formum. Aðrir tóku hluti úr raunveruleikanum og 

settu þá í óvenjulegt samhengi, svipað og gerist í draumum okkar. Hugmyndir Magritte, 

sem hefur haft mikil áhrif á listamenn nútímans voru vitsmunalegri en annarra súrrealista. 

Markmið hans var að hafa samskipti við áhorfendur gegnum verk sín. Hann setti hluti í 

óvenjulegt samhengi og reyndi að vekja spurningar innra með áhorfendum sem þeir 

þyrftu að leita svara við, hver fyrir sig. 

Eins og sést á þessari umfjöllun komu fram margar og ólíkar hugmyndir á þessu tímabili 

þar sem listamenn gerðu ýmiss konar tilraunir. Ýmsir halda því fram að flest sem gert 

hefur verið í myndlist síðan megi finna í einhverri mynd í myndlist módernísmans. 

2.3 Í kjölfar síðari heimstyrjaldar 

Þær heimildir sem fyrst og fremst er stuðst við í þessari umfjöllun um myndlist eftir 1945 

eru skrif listfræðingsins Edwards Lucie-Smiths. Hann er meðal fremstu sérfræðinga um 

myndlist þessa tímabils. Önnur þeirra bóka sem stuðst er við heitir Movement in art since 

1945 þar sem Smith fjallar um myndlist á árunum eftir síðari heimsstyrjöld og fram til 

1969 (Lucie-Smith 1969). Hin bókin heitir Artoday og fjallar um tímabilið frá 1970 og 

fram til 1994 (Lucie-Smith 1995). 

New York 

Frá því á fjórða áratug tuttugustu aldar og á árunum eftir síðari heimsstyrjöld var listalíf í 

Bandaríkjunum afar blómlegt, sérstaklega í New York. Þangað flúðu listamenn frá 

Evrópulöndum, þar sem þeir áttu erfitt uppdráttar heima fyrir. Þeim var vel tekið í 

Bandaríkjunum og þjóðin var opin fyrir nýjungum. Þó komu ekki fram byltingarkenndar 

tilraunir í þeirri list sem leit dagsins ljós eftir stríð. Það sem einkenndi hana frekar var að 

hún tók hugmyndir sem þegar höfðu komið fram og þróaði þær áfram (1969:7–8).  

Nútímalist hafði til þessa verið list yfirstéttar eða efri millistéttar, en á árunum eftir stríð 

varð breyting á. Nútímalist varð sýnilegri og birtist mönnum í auknum mæli í blöðum og 

tímaritum. Jafnframt var frægustu listamönnum samtímans veitt viðurkenning strax eftir 

stríð sem fólst í því að sýna verk þeirra út um allan heim (1969:16).  

Þessir þættir drógu úr einangrun myndlistar. Það varð til nokkurs konar þögult 

samkomulag um að hvort sem mönnum líkaði betur eða verr væri þetta listin í dag og 

ekkert gæti snúið þróuninni við (1969:20). Það sem einkennir myndlist eftir síðari 
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heimsstyrjöld er sá fjölbreytileiki sem við þekkjum í dag. Umræða um hvað sé eðli listar 

var áberandi á tuttugustu öldinni og menn hafa stöðugt þurft að endurskilgreina hvað geti 

fallið undir hugtakið sjónlistir. 

Abstrakt-expressjónismi var listastefna sem fram kom í upphafi tuttugustu aldar og var 

hún þróuð áfram eftir stríð. Nýjar stefnur voru meðal annars samsett list (assemblage), 

popp-list, gjörningar (happenings) og naumhyggja (minimalism). Þessar stefnur byggðu 

þó á hugmyndum sem þegar höfðu komið fram. Þær voru ólíkar frumhugmyndum sem 

fram komu hjá módernistum að því leyti að þær þróuðu og ýktu stíl þeirra, en lögðu 

minni áherslu á innihald og hugmyndir sem lágu að baki (1969:11). Módernistar í upphafi 

tuttugustu aldar höfnuðu ekki aðeins fortíðinni heldur ætluðu sér mikilvægt hlutverk í 

þróun samfélags framtíðar og vildu með list sinni stuðla að breytingum á því (1995:8). 

Einnig vildu þeir með verkum sínum reyna að komast nær sannleikanum. Segja má að 

listamenn í dag trúi ekki lengur að til sé einn algildur sannleikur.  

Staða listamanna og þáttur áhorfenda í túlkun verka þeirra 

Á tuttugustu öldinni var litið á ákveðna listamenn sem einstaklinga sem báru af og í 

sumum tilfellum urðu þeir sjálfir viðfang listaverka sinna. Sumir listamenn aldarinnar 

vildu líkja eftir ferli vísinda og stýra tilraunum frekar en búa til listaverk (1969:8).  

Edward Lucie-Smith telur að myndlist hafi þróast í þá átt að fjalla minna og minna um 

hið áþreifanlega listaverk. Nútímamyndlist sé fyrst og fremst afl sem veki lífeðlisfræðileg 

og sálræn viðbrögð innra með áhorfendum. Áhorfendur vinni síðan úr þessum 

viðbrögðum og hugsanlega verði það til að breyta þeim (1969:22).  

Abstrakt-expressjónismi 

Eftir stríð voru listamenn í Bandaríkjunum fullir sjáfstrausts og listamenn hinum megin 

Atlantshafsins litu upp til þeirra. Abstraktlist var í augum þeirra sjálfra leið til að hylla 

einstaklinginn og listrænt einstaklingseðli hans. Þeir voru djarfir í myndsköpun sinni og 

reyndu að tjá það sem innra með þeim bjó.  

Jackson Pollock (1912–1956) hafði mikil áhrif á þróun abstrakt-expresjónisma. Árið 

1947 var hann byrjaður að vinna í þeim stíl sem hann varð frægastur fyrir, frjálsri, 

óformlegri abstraksion. Hann notaði þá tækni að láta málningu drjúpa á striga. Þannig 

vann hann myndir sínar án þess að nota neina milliliði eins og pensla. Best fannst honum 

að vinna á gólfi þar sem hann var þá nær málverkinu. Hann gat gengið hringinn í 

kringum verkið, unnið frá fjórum hliðum og nánast verið hluti af því. Hann sagðist ekki 

vera meðvitaður um hvað hann væri að gera þegar hann byrjaði á verki. Það væri ekki 
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fyrr en eftir ákveðinn tíma þegar hann væri búinn að komast í kynni við verkið sem hann 

sæi hvað hann væri að gera. Málverkið lifði sínu eigin lífi og hann var því ekki hræddur 

við að eyðileggja það eða breyta því. Þó mætti hann ekki missa samband við málverkið 

því þá yrði útkoman óreiða. Annars ríkti fulkomið jafnvægi, samband þar sem væri 

auðvelt að gefa og þiggja (1969:33–34).  

Pollock varð goðsögn í lifanda lífi og vinsældir hans miklar. Súrrealistar og 

abstraktlistamenn módernismans höfðu einnig fengist við að búa til sjálfsprottna list. Það 

sem var nýtt við verk Pollocks var aðferð hans við að mála. Pollock og aðrir abstrakt-

expressjónistar unnu einnig stærri myndir en tíðkast hafði og höfðu fulla trú á léreftinu og 

málningunni sem tjáningarmiðlum. 

Með börnum mætti velta fyrir sér sambandi listamanns og listaverks og hugmyndum um 

sjálfsprottna list. Einnig er listamaðurinn hér búinn að losa sig við áhöld við málun og 

gætu börn velt fyrir sér ólíkum aðferðum og miðlum sem nota mætti við málun á striga. 

Tilraunir með efnivið 

Lucie-Smith telur franska listamanninn Jean Dubuffet (1901–1985) vera samnefnara fyrir 

margt af því sem fram kom í sjónlistum strax eftir stríð. Innri heimi listamanna var sýnd 

virðing og menn höfðu stöðugt minni væntingar um að listaverk uppfylltu ákveðnar 

kröfur.  

Dubuffet hafði áhuga á list barna og geðsjúklinga, veggjakroti og þeim táknum sem þar 

urðu til fyrir tilviljun. Hann rannsakaði möguleika þá sem ólíkur efniviður bauð upp á og 

bjó meðal annars til skúlptúra úr álpappír og pappamassa og myndir úr laufblöðum og 

vængjum fiðrilda. Hann var upptekinn af því að kanna hvernig mætti nota og misnota 

arfleifð franskrar myndlistarhefðar. Í yfirlýsingum sínum lýsti hann á fágaðan hátt 

hrifningu sinni á því sem talist gat ómenningarlegt (1969:87–91). 

Eins og fram kemur hafði Dubuffet áhuga á sköpun barna og sá efniviður sem hann notar 

er ekki ólíkur þeim sem börn nota við myndsköpun í leik- og grunnskólum. Ekki er 

ólíklegt að þau geti tengt verk listamannsins einhverju sem þau hafa sjálf verið að fást 

við. Auk þess kemur hér fram dálæti Dubuffets á veggjakroti, en það tengist oft 

áhugasviði barna og unglinga og því líklegt til að vekja áhuga þeirra á verkunum. 

Collage og assemblage 

Þegar áhugi á abstrakt-expressjónisma dvínaði fóru listamenn að gera djarfari tilraunir 

með efnivið. Margar þessar tilraunir fólust í því að skoða möguleika collage (samsettra 
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mynda). Í frjálsri abstraktlist sköpuðu listamenn spennandi áferð í verkum sínum. Í 

collage myndum notuðu listamenn efnivið sem þegar var til, settu hann saman og fengu 

þannig áferðina tilbúna í hendur. Í meðförum eftirstríðskynslóðarinnar þróaðist collage 

yfir í assemblage (samsetta hluti). Listamenn bjuggu þá til skúlptúra úr hlutum sem þegar 

voru til. Hlutverk listamanna var að setja þá saman í stað þess að búa hlutina til frá grunni 

(1969:119). 

Op-list 

Ekki voru allir listamenn sáttir við þróun myndlistar. Victor Vasarely (1908–1997) 

gagnrýndi frjálsa abstraktlist og lýsti því yfir 1950 að listamenn væru orðnir of frjálsir. 

Allir gætu titlað sig listamenn og snillinga ef þeim sýndist svo. Hver litablettur, skissa 

eða útlína væri viðurkennt sem listaverk og hvatvísi væri metin hærra en kunnátta og 

heiðarleiki (1969:164).  

Í verkum hans sjálfs ríkti mikil reglufesta, en áhugi hans beindist að því að skapa 

hreyfingu í málverki með aðstoð sjónvilluáhrifa. Slík list var nefnd op-list. Málverk hans 

voru í raun kyrr, en virtust hreyfast eða breytast fyrir augum áhorfanda. Hann nýtti sér 

þekkingu á þeirri tilhneigingu augans að búa til eigin ímyndir þegar horft er á sterkar 

andstæður eins og hvítt og svart eða andstæða liti eins og rautt og grænt. Þegar sterkar 

andstæður eru settar saman er eins og litirnir hreyfist fyrir augunum á mönnum. 

Áhorfandinn á þannig þátt í að glæða verkið lífi. 

Líkt og impressjónistar og abstraktlistamenn módernismans nýttu op-listamenn sér 

þekkingu á starfsemi augans og þeim áhrifum sem litir hafa hver á annan þegar þeir eru 

settir saman.  

Popp-list 

Popp-list á rætur sínar að rekja til Englands og varð til í kjölfar umræðna hóps manna 

sem í voru listamenn, gagnrýnendur og arkítektar. Hópurinn heillaðist af hinni nýju 

dægurmenningu stórborga og þá sérstaklega eins og hún birtist í Bandaríkjunum. 

Hópurinn reyndi að greina táknfræði ímynda í dægurmenningu eins og þær birtust í 

kvikmyndum, teiknimyndasögum og auglýsingum.  

Þeir stóðu fyrir sýningu árið 1956 sem varð upphafið af popp-listinni. Richard Hamilton 

(1922) gerði auglýsingaspjald fyrir sýninguna sem endurspeglaði líf og drauma manna á 

Vesturlöndum. Þar var vísað í kvikmyndir, sjónvarp, niðursuðuvörur, heimilistæki og 

forsíða tímarits sást innrömmuð á vegg (Lynton 1980:285–286).  
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Popp-list var hlutbundin, nýrri og bandarískari en abstrakt-expressjónismi. Listamenn 

sem fylgdu þessari stefnu voru fullt eins uppteknir af því hvernig þeir sýndu hlutina eins 

og hvað þeir sýndu. Oftast voru það hlutir úr þeirra nánasta umhverfi sem þeir unnu með 

(1995:19).  

Listamaðurinn Claes Oldenburg (1929) og fleiri popp-listamenn sýndu velþekkta hluti í 

nýju samhengi. Hann bjó til eftirmyndir af hörðum hlutum úr mjúkum efnivið og öfugt 

og sýndi þá gjarnan í yfirstærðum. Dæmi um verk hans voru risahamborgari á stærð við 

rúm, ís, brauðrist og fleiri hlutir úr hinu daglega lífi. Hann sagðist notast við sakleysislega 

eftirhermu af tilbúnum hlutum, sem byggju yfir ákveðnum samtímatöfrum. Hann vann 

áfram með þessa hluti, ekki til að búa til listmuni úr þeim heldur til að opna augu fólks 

fyrir styrk hlutanna (1969:154–155).  

Frægasti popp-listamaðurinn var Andy Warhol (1928–1987) en hann hélt sína fyrstu 

sýningu árið 1965. Hann sagðist vilja vera vél sem byggi eitthvað til, ekki málverk, 

heldur iðnvarning. Hann hélt því fram að aldrei hefði nokkurt menningarsamfélag þekkt 

jafn mikinn varning sem væri gjörsamlega ópersónulegur, búinn til af vélum og 

mannshöndin kæmi þar hvergi nærri. 

Í list sinni nýtti Warhol hugmyndir auglýsingaheimsins, heims sem hafði að hans sögn 

meiri áhuga á umbúðum en innihaldi. Warhol líkti eftir aðferðum auglýsingaheimsins 

með því að taka hluti, sem birtust hvarvetna í umhverfinu, og raða saman mörgum 

eintökum af sama hlutnum. Hann notaði þannig endurtekningu eða fjölföldun forma. Það 

var þó ekki ætlun Warhols að gagnrýna hetjur og venjur neyslusamfélagsins.  

Smith segir að því nánar sem bandarísk popp-list sé skoðuð því ljósara verði að hún hylli 

hvorki fjöldamenningu né gagnrýni hana. Hann segir að popp-listamenn hafi nánast alltaf 

talað um leiðir til að horfa á eitthvað, frekar en um það hvað væri að sjá. Hann telur að 

raunverulegt aðdráttarafl auglýsinga, skilta og teiknimyndasyrpa sem myndefni fyrir 

popp-listamenn, hafi verið að ímyndin var gefin, hún var til og því þurfti ekki að hugsa 

hana upp (1969:158). 

Popp-listin, hin nýja fjöldamenning sem byggðist á neysluhyggju þurfti tíma til að verða 

viðurkenndur þáttur í nútímasamfélagi. Um leið og hún varð það mátti finna áhrif hennar 

á alla þætti samfélagsins (1995:9). Ein ástæðan fyrir vinsældum popp-listar var sú að 

almenningur skildi hana, ólíkt öðrum listastefnum á tuttugustu öld (1995:40). 

Gagnrýnendur tóku henni ekki eins vel og er það dæmi um hvernig sjónarmið 

gagnrýnenda og almennings fara ekki alltaf saman (1995:22). 
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Popp-listin var hluti af dægurmenningu og listamenn notuðu hluti og ímyndir úr umhverfi 

manna í verkum sínum. Verkin eru því unnin út frá einhverju sem allir þekkja og börn 

ættu að eiga auðvelt með að tengja þau sér og sínu lífi. Risahamborgari Oldenburgs og 

súpudósir Warhols tengjast okkar umhverfi og þessir hlutir eru partur af okkar veruleika. 

2.4 Rýmisverk 

Með auknum vinsældum popp-listar jókst áhugi listamanna á umhverfinu. Listamenn 

fóru nú að framkvæma gjörninga þar sem þeir blönduðu saman ýmsum miðlum, eða 

listformum og höfðuðu til allra skynfæra áhorfenda. Einnig komu fram hugmyndir um að 

tvívítt form málverksins væri of takmarkandi og að með því að skapa þrívíddarverk gæti 

listamaður betur komið hugmyndum sínum til skila. 

Það varð útbreidd skoðun listamanna að listaverk þyrfti heilt herbergi í kringum sig. 

Áhorfendur voru þá staddir inni í verkinu og urðu þannig hluti af því. Smám saman fóru 

listamenn að staðsetja verk sín utan sýningarsala, úti í náttúrunni (1995:247–251).  

Hugmyndin um listaverk vék fyrir hugmynd um listahugmynd. Listamenn unnu þá 

gjarnan verk sem voru forgengileg og þeim aðeins ætlað að standa í ákveðinn tíma. 

Listahugmyndin lifði þá gjarnan áfram í formi ljósmyndar af listaverkinu (1995:113–

118). 

Gjörningar 

Gjörningar (happenings) var listform sem skaut upp kollinum í Bandaríkjunum á sjötta og 

sjöunda áratugnum. Í þeim var notast við hljóð, hreyfingu, skynhrif og lykt. 

Tímahugtakið var einnig til staðar, þar sem gjörningur stóð yfir í ákveðinn tíma. Ólíkt 

leikhúsi urðu hugmyndirnar að baki gjörninga til í vinnustofum myndlistamanna. 

Stundum voru þeir úthugsaðir í smáatriðum og stundum var gefið rými fyrir hið óvænta.  

Hins vegar voru gjörningar settir þannig fram að í flestum tilvikum þurfti hver áhorfandi 

að vinna úr þeim skynhrifum sem hann varð fyrir. Þátttakandinn varð að gefa verkinu 

merkingu. Varla var lengur hægt að tala um áhorfendur heldur frekar þátttakendur í 

ákveðnum athöfnum eða leik. 

Markmið með gjörningum var oft á tíðum að undirstrika að listaverk þyrfti ekki að vera 

uppbyggilegt, það gæti líka verið eyðileggjandi. Niðurrif sem fram kom í þeim gat falist í 

því að eyðileggja hluti en einnig í því að fara yfir mörk og ná þannig fram sterkum 
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viðbrögðum hjá áhorfendum. Framdir voru gjörningar sem fóru yfir öll velsæmismörk, 

byggðir á grimmd og öðrum ógnvekjandi þáttum.  

Kvikmyndir voru notaðar sem einn þáttur í blandaðri tækni, til dæmis sem hluti af 

raunverulegum gjörningum. Dæmi um slíkt var verk Jim Dines (1935), Sturtan, þar sem 

sturta, sturtuhengi og vatn var raunverulegt. Manneskja í fullri stærð sem var í sturtunni 

var hins vegar kvikmynd. 

Þó að gjörningar væru dæmigerð afurð myndlistarheimsins og byggðu ekki á reynslu 

leikhúsa, höfðu þeir mikil áhrif á þróun leikhúsa (1995:251–264). 

Listamaðurinn Yves Klein (1928–1962) vann að listsköpun sinni eftir ýmsum 

óhefðbundnum leiðum. Einn gjörningur sem hann stóð fyrir fólst í því að stúlkur sem 

voru smurðar blárri málningu köstuðu sér á striga á gólfinu. Þessi gjörningur fór fram 

opinberlega og tónlistarmenn léku tónlist Kleins á meðan, en hún fólst í því að ein nóta 

var spiluð í tíu mínútur og síðan tók við tíu mínútna þögn (1969:129). 

Naumhyggja 

Árið 1918 málaði listamaðurinn Malewich mynd þar sem myndefnið var hvítur ferningur 

á hvítum grunni. Þessi tilhneiging til einföldunar kom aftur fram á sjötta áratug tuttugustu 

aldar, styrktist á þeim sjöunda og farið var að líta á list naumhyggju (minimalism) og 

hugmyndalist (concept) sem andstæður popp-listar (1995:75). Það sem einkenndi verk 

naumhyggjumanna var að þeir notuðu oft fá, skýr form og settu þau fram á einfaldan hátt 

(Lynton 1980:314). 

Naumhyggja er stefna í myndlist sem hefur orðið lífseig. Þeir listamenn sem aðhylltust 

naumhyggju í upphafi lýstu því yfir að hún væri ekki ný listastefna í samkeppni við aðrar 

listastefnur, heldur væri takmark hennar að vera stíllaus. Í upphafi mátti gögglega sjá í 

verkum naumhyggjumanna þá hugmynd þeirra að eina myndefni nútímalistar sem talist 

gat gilt væri listin sjálf (1995:10). 

Listamaðurinn Donald Judd (1926–1994) var einn þeirra listamanna sem aðhylltust 

hugmyndir naumhyggju. Hann taldi málverkið, hinn tvívíða flöt vera takmarkandi. 

Raunverulegt rými byði upp á meiri möguleika heldur en málning á flötum grunni og í 

því gæti listamaður komið hugmyndum sínum til skila á áhrifaríkastan hátt (1969:243). 

Ef litið er aftur til 1940 var abstrakt expresjónismi sú listastefna sem olli einna mestum 

breytingum. Þá var það í málverkinu sem mesta tilraunastarfsemin fór fram. Síðan á 

miðjum sjötta áratug tuttugustu aldar hafa verið gerð listaverk sem eiga fátt sameiginlegt 
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annað en það að samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu geta þau hvorki talist málverk, 

skúlptúr né grafíkverk. Á áttunda áratugnum varð það í skúlptúr, innsetningum í rými og 

alls kyns þrívíðum verkum sem mestar tilraunir voru gerðar (1995:62–63).  

Umhverfislistaverk 

Naumhyggjumenn endurskilgreindu hugtakið skúlptúr þegar þeir tóku steina og jarðefni 

úr náttúrunni og sýndu slíkt sem listaverk í viðurkenndum sýningarsölum. Eins og hjá 

Judd varð það útbreidd skoðun listamanna naumhyggju að listaverk þyrfti heilt herbergi í 

kringum sig. Listaverk varð þá eitthvað sem umlukti áhorfandann frá öllum hliðum, heilt 

umhverfi (1995:247–251). Þetta leiddi til þess að áhorfandinn var staddur inni í verkinu 

og jafnvel orðinn hluti af því. 

Naumhyggjulistamenn fóru smám saman að finna verkum sínum stað utan safna og 

sýningarsala og til varð land-list (land art). Í upphafi unnu listamenn gjarnan stór verk úti 

í náttúrunni þar sem þeir breyttu henni. Eitt af því sem varð hvatinn að land-list voru 

forsöguleg mannvirki eins og Stonehenge.  

Oft voru þetta verk sem ekki var ætlað að standa um eilífð og verkin varðveittust þá 

hugsanlega aðeins sem ljósmynd. Hugmynd listamanna var þá sú að verk þeirra gengju 

gegnum náttúrulegt ferli eyðingar og myndu með tímanum breytast í það sem þau urðu til 

úr (1995:113–118).  

Hugmyndin um listaverk vék fyrir hugmynd um listahugmynd. Í Evrópu kom fram 

listastefna sem einkenndist af því að þeir listamenn sem aðhylltust hana skráðu hinn 

félagslega veruleika sinn án nokkurrar áætlunar um að deila á hann.  

Sumir sem aðhylltust þessar hugmyndir unnu mjög skipulega eins og til dæmis 

listamaðurinn Javacheff Christo (1935) sem varð frægur fyrir að pakka inn hlutum. Þeir 

urðu dularfullir þar sem stundum var gefið í skyn og stundum alveg hulið hvað 

umbúðirnar höfðu að geyma (1969:128). Christo hefur pakkað inn opinberum 

byggingum, brúm, strandlengjum og eyjum svo eitthvað sé nefnt. Pökkunarverk hans eru 

dæmi um verk sem standa tímabundið í hinum sýnilega raunveruleika. Í huga Christos 

eru viðvarandi áhrif verka hans þau að verkin skerpi tilfinningu manna fyrir samfélagi 

sínu og auki samkennd, til dæmis verði verkin sameiginleg minning (1995:123–127). 
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Fluxus 

Megin viðfangsefni þýska listamannsins Joseph Beuys (1921–1986) var ekki að búa til 

list heldur að vera listamaður. Hann endurskilgreindi köllun nútímalistamanns svo 

rækilega að ferill hans hefur markað gagnger tímamót.  

Frá lokum síðari heimstyrjaldar hafa menn haft tilhneigingu til að líta ekki síður á 

persónuleika listamanna en listaverk þeirra. Þetta á bæði við um Jackson Pollock og 

Andy Warhol. Með Joseph Beuys varð persóna listamannsins afar mikilvæg. Hann taldi 

að líf listamanns, hugsanir og gerðir væru allt eitt samhangandi listaverk. Klæðnaður 

hans, hegðun, það sem hann sagði skipti ekki síður máli heldur en þau verk sem hann bjó 

til.  

Beuys var í hópi listamanna, sem fram kom kringum 1965 og kallaði sig fluxus. 

Hópurinn stóð meðal annars fyrir gjörningum sem voru ólíkir gjörningum í 

Bandaríkjunum og líktust þeir helst helgiathöfnum. Beuys tók inn þætti í gjörninga sína 

sem líkja má við töfra. Oft bjó sú hugmynd að baki að það sem listamaður gerði yrði að 

vera ákveðin hreinsun, fórn sem færð væri fyrir heill samfélagsins og velferð þess.  

Beuys notaði óhefðbundin efni eins og fílt, fitu, hunang og gull í verk sín, samkvæmt 

ákveðinni forskrift. Það sem skipti máli var innihald hvers verks, sem venjulega tengdist 

þáttum eins og stjórnmálum, vistfræði eða sambandi manns og náttúru. Viðfang verka 

hans var ekki síður tengsl milli hins náttúrulega heims og goðsagnalegrar ímyndar hans 

sjálfs. Verk Beuys höfðu þau áhrif að innihald fór að skipta höfuðmáli í verkum 

naumhyggjumanna. Áður hafði naumhyggjan snúist um þá hugmynd að eina viðfangsefni 

listar gæti verið listin sjálf (1995:141–143).  

2.5 Póstmódernismi og list kvenna 

Síðan um 1960 hafa ýmsir listamenn sýnt myndlist fyrri tíma áhuga og hefur sú 

tilhneiging verið kölluð póst-módernismi. Meðal listamanna vaknaði áhugi á að skoða 

myndverk sem byggðu á aldagamalli vestrænni hefð, hugmyndum sem módernistar 

höfnuðu á sínum tíma (1969:230). Listamenn sáu að ýmislegt sem þeir voru að glíma við 

að finna lausnir á hafði verið leyst af listamönnum áður.  

Þar sem listamenn módernismans litu á list frumstæðra þjóða sem spennandi uppsprettu 

sem þeir gátu sótt í, varð vestræn list fortíðar nú svipuð auðlind fyrir póstmódernista 

(1995:230–234). Heimspekingurinn David Favrholdt segir það skoðun sumra 

póstmódernista að á okkar tímum sé ekki lengur til neinn tíðarandi og þess vegna hafi 
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listamenn ekki annan möguleika en að fá lánað og blanda saman stílum frá fyrri tímum. 

Útilokað sé að fram komi nýtt og frumlegt tímabil hér og nú (2000:74). 

Femíniskar listakonur  

List femíniskra listakvenna hefur átt sinn þátt í að breyta myndlistarheiminum síðan 

snemma á áttunda áratug tuttugustu aldar. Þær vildu hljóta viðurkenningu fyrir verk sín til 

jafns við karlmenn.  

Stór hluti listar þeirra var unnin með nýjum miðlum eins og vídeótækni og voru þessi 

listaverk yfirleitt mjög metnaðarfull.Vídeó hefur verið lýst sem miðli til að gaumgæfa 

raunveruleikann og um leið að fara inn í heim sem er falinn af þessum raunveruleika.  

Konur hafa verið uppteknari af félagsfræði og stjórnmálum í vídeóverkum sínum en 

karlmenn. Umhverfislist af þessu tagi hafði mikil áhrif á sýn manna á myndlist og 

sannfærðust listamennn, gagnrýnendur og almenningur um að nánast hvaða hlutur sem 

væri gæti talist listaverk, svo framarlega sem hann væri settur þannig fram að hann 

myndaði sannfærandi listrænt samræmi (1995:165). 

Konur unnu gjarnan umhverfisverk eða verk sem tengdust gjörningum. Áhrifa þeirra 

gætti í hugmyndalist sem var ein af ráðandi stefnum á áttunda áratug tuttugustu aldar. 

Margar konur hafa aðhyllst stefnu naumhyggju en list þeirra hefur sjaldnast snúist 

eingöngu um fagurfræði heldur stöðu kvenna innan samfélagsins og sögu þeirra.  

Miriam Schapiro (1923) hefur unnið verk þar sem hún vinnur út frá kvenlegum gildum. 

Hún hefur til dæmis gert blævængi og viljað með þeim hylla heim kvenna og sýna fram á 

gildi hans til jafns við gildi karla.  

Verk annarra femínista á áttunda áratugnum fjölluðu um kynferði og kynhegðun kvenna 

frá sjónarhorni kvenna. Algengt er að femínistar hafi leitað aftur í tímann til að finna nýtt 

sögulegt samhengi fyrir tilraunir sínar. Í verkum þeirra kemur fram þörf fyrir að greina 

hlutina en ekki bara að setja saman form (1995:460–462). 

Að skilgreina myndlist 

Eftir að listamenn urðu frjálsari í sköpun sinni hafa stöðugt verið gerð ný listaverk sem 

ekki pössuðu inn í skilgreiningar á list á hverjum tíma. Þessar nýjungar hafa yfirleitt ekki 

verið viðurkenndar sem list í fyrstu en með tímanum hafa menn samþykkt að þessi verk 

hafi jafnmikið listrænt gildi og önnur. Fyrir vikið hefur stöðugt þurft að endurskilgreina 

hugtakið myndlist. Sagan sýnir að þeim sem reyna að setja fram kenningar mistekst 
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stöðugt þar sem sérhver tilraun til að skilgreina hugtakið list úreldist eftir því sem 

hlutirnir breytast og þróast (Favrholdt 2000:61).  

Í stuttu máli  

Tuttugasta öldin einkenndist af mikilli fjölbreytni í myndlist. Flestar nýjungar litu dagsins 

ljós á tímum módernista en síðan hefur þróunin haldið áfram. Segja má að fátt sé nýtt 

undir sólinni núorðið og flest leyfilegt. 

Um og eftir seinni heimstyrjöldina flúðu margir listamenn frá Evrópu til Bandaríkjanna 

þar sem þeim var vel tekið. Bandaríkin vildu leggja áherslu á að þau væru lýðræðisríki 

þar sem menn hefðu tjáningarfrelsi og þjóðin var opin fyrir nýjungum. Flest sem kom 

fram á þessum tíma hafði verið gert í einhverri mynd áður, en ólíkt módernístum lögðu 

listamenn nú minni áherslu á innihald verka sinna og höfðu ekki sömu hugsjónir um að 

hafa áhrif til góðs á þróun samfélagsins. 

Abstrakt-expressjónismi varð vinsælt listform, en abstraktlist var í huga listamanna leið 

til að hylla listrænt einstaklingseðli listamanna. Pollock varð frægur fyrir sjálfsprottna list 

sína þar sem hann tók stóran striga og lagði hann á gólfið og lét litinn leka úr penslinum á 

strigann. Það voru þannig engir milliliðir. Ymsir aðrir listamenn vildu líkt og Pollock losa 

verk sín við persónulegt handbragð og völdu tilbúin efnivið sem þeir settu saman ýmist í 

myndir sem kallaðar eru collage, samsettar myndir og assemblage, samsettir hlutir.  

Fram komu listamenn sem töldu listina vera orðna of frjálsa og gagnrýndu það hvernig 

allt gæti fallið undir skilgreininguna list. Vasarely var þeirrar skoðunar og vann verk þar 

sem ríkti mikil regla. Hann notaði þá vitneskju sína að ákveðnar samsetningar lita og 

forma geta haft þau áhrif á augað að því virðist sem hlutirnir séu á hreyfingu. 

Á síðari hluta tuttugustu aldar fóru listamenn að nota fjölbreyttari efnivið en tíðkast hafði 

og margt af því sem fram kom flokkaðist hvorki undir málverk né skúlptúr. Farið var að 

blanda miðlum og aðferðum saman á ýmsa vegu. Í abstrakt-expressjónisma, ríkjandi 

stefnu eftir heimsstyrjöldina síðari, var léreftið og olíulitirnir enn þeir miðlar sem notast 

var við. Aðrir listamenn fóru að setja saman myndir og skúlptúra úr ýmiss konar efniviði 

sem þegar var til. Hlutverk listamanna var þá að búa til verk sín með því að raða þessum 

efnivið saman.  

Myndlistin fór ekki varhluta af poppmenningunni sem varð hluti af unglingamenningu á 

sjötta áratug tuttugustu aldar, ásamt tónlist, klæðnaði og öðru. Sá hópur sem vann verk 

sem urðu upphaf popp-listar heillaðist af dægurmenningu stórborga. Þeir tóku meðal 

annars ímyndir úr auglýsingum, teiknimyndasögum, sjónvarpinu og notuðu í listaverk 
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sín. Popp-listin var gjörólík abstraktlistinni, sem var óhlutbundinn. Í þessari nýju list var 

þvert á móti notuð myndefni og tákn sem voru almenningi vel kunnug. Takmark 

listamanna var ekki að deila á ríkjandi samfélag heldur frekar að taka hluti úr því og sýna 

þá í nýju samhengi. Almenningur hreifst af poppmenningunni og er ástæðan væntanlega 

sú að hún var mönnum ekki eins framandi og margt annað sem listamenn fengust við. 

Gjörningar urðu vinsælt listform á sjötta og sjöunda áratugnum, en þeir sameinuðu 

myndlist, tónlist, leikhús og kvikmyndun. Landamæri milli hinna mismunandi listgreina 

voru orðin óljós. Hlutverk áhorfenda breyttist einnig á tuttugustu öldinni. Í stað þess að 

vera njótendur listaverka með skýra merkingu urðu áhorfendur nú þátttakendur í því að 

skapa merkingu listaverka. Listaverk urðu óræðari og gáfu aukið rými fyrir 

einstaklingsbunda upplifun og túlkun áhorfenda. 

Fleiri listastefnur komu fram á þessum tíma, listastefnur sem kenndar hafa verið við 

naumhyggju og hugmyndalist. Það sem einkennir naumhyggjuverk er einfaldleiki, en þau 

samanstanda gjarnan af fáum og hreinum formum.  

Fram kom sú hugmynd að málverkið væri takmarkandi þar sem það væri flatt og tvívítt, 

verk unnin í þrívídd gætu betur komið hugmyndum til skila. Miklar tilraunir hafa verið 

gerðar síðan í tengslum við skúlptúrgerð, innsetningar í rými og fleira.  

Listamenn fóru að vinna verk úti í náttúrunni. Verk voru jafnvel forgengileg og 

varðveittust þá aðeins sem ljósmynd. Listamenn unnu gjarnan verk sem fremur var ætlað 

að koma ákveðnum hugmyndum til skila en að vera verk sem stæðu um aldur og ævi. Oft 

á tíðum var það hugmyndin sem lá að baki listaverki sem skipti mestu máli, frekar en 

listaverkið sjálft.  

Listakonum fjölgaði verulega á tuttugustu öldinni og höfðu aukin umsvif þeirra áhrif á 

listalífið. Þær völdu önnur myndefni en karlar og sjónarhorn þeirra var ólíkt ásamt þeim 

hugmyndum sem lágu að baki verkum þeirra.  

Margir listamenn á síðari hluta tuttugustu aldar unnu listaverk sem höfðu sterka 

skírskotun í vestræna myndlist fyrri alda.  

Tækninni hefur fleygt fram og hefur það haft mikil áhrif á myndlist sem og annað í 

nútímasamfélagi. Vídeó er til dæmis orðið algengur listmiðill og tölvan vinnur á.  

Það sem einkennir nútímamyndlist allt frá upphafi tuttugustu aldar og fram til dagsins í 

dag er fjölbreytileiki. Listamenn samtímans vinna ólík verk og aðhyllast mismunandi 

hugmyndafræði.  
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2.6 Þróun vestrænnar myndlistar 

Sú lýsing sem dregin hefur verið upp af þróun vestrænnar myndlistar, í fyrsta kafla og 

öðrum kafla, gegnum aldirnar er engan veginn tæmandi. Henni er frekar ætlað að 

endurspegla þá þróun sem átt hefur sér stað í vestrænni myndlist í stuttu máli. Einnig er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir að skil milli listastefna eru ekki alltaf jafn skýr og kann 

að virðast í þessari lýsingu. Margir eru undir áhrifum frá fleiri listastefnum. Jafnframt er 

margt sem skilur á milli listamanna þó þeir aðhyllist sömu listastefnu.  

Þessi umfjöllun varpar þó vonandi ljósi á að ekki er hægt að skoða öll listaverk á sama 

hátt og nota á þau sömu mælistiku. Til að hægt sé að skoða myndlist og túlka hana á 

skynsamlegan hátt, þarf að hafa í huga í hvaða tilgangi myndlistarverk voru unnin og 

skoða það samfélag sem þau eru samofin. 

Í kafla sex er fjallað um nokkur listasöfn sem sýna fyrst og fremst nútímalist. Þar er sagt 

frá því hvað starfsmönnum safnanna finnst einkenna nútímalist og hvernig þeir telja best 

að vinna með börnum í tengslum við hana. 

Eins og sjá má á lýsingum á þróun myndlistar frá upphafi módernísmans seint á nítjándu 

öld hefur myndlist breyst og orðið flóknari en áður þar sem hún endurspeglar ekki lengur 

auðþekkjanlegan sýnilegan veruleika. Mikilvægt er að hafa það í huga þegar hugmyndir 

safnanna eru skoðaðar. 
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3 Söguleg þróun hugmynda um menntun 
og uppeldi 

3.1 Inngangur 

Líkt og með þróun vestrænnar myndlistar má sjá hvernig samfélagsgerð á hverjum tíma 

og sýn á manninn hefur haft áhrif á hugmyndir manna um uppeldi og menntun barna. Þó 

ákveðnar hugmyndir einkenni ákveðin tímabil má þó sjá að oft takast menn með 

andstæðar skoðanir á um uppeldi á hverjum tíma. Fróðlegt er að skoða hvernig fram 

koma uppeldishugmyndir sem síðan þróast og breytast í meðförum uppeldisfræðinga 

síðari tíma. Það er fátt nýtt undir sólinni og hugmyndir sem okkur finnast framsæknar í 

dag eru margar hverjar náskyldar hugmyndum sem löngu hafa verið settar fram.  

Í þessari umfjöllun verður reynt að gefa örlitla mynd af því hvernig frumkvöðlar á sviði 

uppeldisfræði hafa sáð fræjum sem eru enn að vaxa og dafna. Einnig verða gefin dæmi 

um hvernig hugmyndir sem fram koma öðlast vinsældir (eða ekki), falla síðan í hálfgerða 

ónáð eða alla vega gleymskunnar dá og öðlast viðurkenningu síðar. Það má segja að í 

þessu sem svo mörgu fari hlutirnir að nokkru leyti í hring og það sem er viðurkennt í dag 

þykir ekki endilega eins gott á morgunn. Í lýsingum á þróun hugmynda um nám og 

uppeldi barna er að miklu leyti stuðst við skrif uppeldisfræðingsins Reidar Myhre úr bók 

hans Grunnlinjer í Pedagogikkens historie eða Stefnur og straumar í uppeldissögu eins 

og hún heitir í íslenskri þýðingu.  

Margt hefur orðið til að breyta hugmyndum manna um uppeldi og menntun. Má þar til 

dæmis nefna aukna þekkingu á manneskjunni sem fengist hefur í kjölfar rannsókna á 

sviði sálfræði, félagsfræði og lífeðlisfræði. Kenningar um mismunandi þroskastig sem 

börn ganga í gegnum, aukin þekking á starfsemi heilans og vitneskja um námsaðferðir 

sem skila góðum árangri eru meðal þátta sem hafa haft áhrif á viðhorf manna til uppeldis 

og kennslu. 

Árið 1972 reyndi sálfræðingurinn Lawrence Kohlberg að greina þá megin strauma sem 

fram hafa komið í hugmyndafræði uppeldis og menntunar á Vesturlöndum og í 

forskólauppeldi. Hann greindi hana í þrjár stefnur sem allar hafa haft mikil og mótandi 

áhrif á vestrænt skólauppeldi og leikskólastarf. Þær eru: 

• rómantíska stefnan 
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• menningarmiðlunarstefnan og 

• framfarastefnan. 

Fylgjendur rómantísku stefnunnar telja eðli barna vera mikilvægasta þáttinn varðandi 

þroska þeirra. Uppeldisumhverfi þurfi því að vera hæfilega frjálst svo að það komi ekki í 

veg fyrir að hið góða sem í barninu búi fái notið sín. Utanbókarlærdómur um hugmyndir 

og viðhorf séu merkingarlaust og innantómt nám. 

Menningarmiðlunarstefnan á rætur sínar að rekja til klassískrar akademískrar hefðar. 

Megin áhersla er lögð á að miðla ungu kynslóðinni þekkingu og menningararfi 

fortíðarinnar. Starf uppalandans felst í ákveðnum fyrirmælum og beinni kennslu. Hann 

miðlar barninu sem er frekar óvirkur móttakandi þekkingu og þjálfar það. 

Framfarastefnuna tengir Kohlberg við hugmyndafræði John Deweys. Hún beinist eins og 

rómantíska stefnan gegn hinum hefðbundna skóla og menningarmiðlun og báðar eru þær 

barnamiðaðar. Ólíkt rómantíkinni gerir framfarastefnan ekki ráð fyrir að barnið þroskist 

og dafni sjálfkrafa heldur skilgreinir hún þróun sem stöðuga og stigbundna framvindu frá 

einu þroskastigi til annars. Markmið uppeldis sé að stuðla að þessari þróun með 

viðfangsefnum sem eru hæfilega þung fyrir börn. Mikil áhersla er lögð á virka hugsun 

barnsins í tengslum við viðfangsefni og lausn vandamála (Uppeldisáætlun 1993:15–17).  

Hér verður gerð stuttlega grein fyrir hugmyndum manna um uppeldi og menntun og 

hvernig þær hafa þróast gegnum tíðina á Vesturlöndum og síðan einnig í Bandaríkjunum. 

Ágætt er að hafa skiptingu Kohlbergs í huga við lesturinn. Margar þessara hugmynda 

falla undir lýsingu hans á rómantísku stefnunni. Sú stefna er barnamiðuð og hefur 

uppeldisfræði leikskóla að miklu leyti byggst á þeim hugmyndum. Í fyrsta hluta ritgerðar 

var fjallað um þróun myndlistar og hugmyndum um hana í Vestur-Evrópu og 

Bandaríkjunum allt frá tímum Forn-Grikkja. Þróun hugmynda um nám og menntun barna 

verður aðeins rakin frá sautjándu öld, en fróðlegt er að skoða tengslin milli hennar og 

þróun myndlistar og hugmyndum um hana. Hafa má þá lýsingu sem þar kemur fram á 

samfélagi og menningu til hliðsjónar til að fá betri heildarmynd. 

3.2 Rómantík, skynsemi og hughyggja 

Á sautjándu öld urðu miklar framfarir í náttúruvísindum sem leiddu af sér mikla trú 

manna og traust á reynslu og skynsemi og á því sem ná mætti fram með þessum nýja 

skilningi á leyndardómum náttúrunnar. Í uppeldi átti nú að byggja á athugun og reynslu. 

Menn vonuðust til að geta með þess konar þekkingu alið börn upp í samræmi við lögmál 
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náttúrunnar og sett uppeldi í kerfi. Fram komu uppeldishugmyndir sem náðu fullum 

þroska á 18. og 19. öld (Myhre 1996:67–69). Margar þeirra voru rómantískar, 

barnamiðaðar hugmyndir sem lögðu áherslu á að börn fengju að þroskast náttúrulega í 

samræmi við eðli þeirra. Comenius gagnrýndi skóla og taldi að ofuráhersla væri lögð á 

hið talaða orð. Börn, sagði hann, þyrftu að komast í snertingu við alvöru hluti. Öld síðar 

setti Rousseau fram hugmyndir sínar, en hann taldi ólíkt öðrum upplýsingamönnum eðlið 

vega þyngra en skynsemin. Pestalozzi lagði áherslu á gildi félagslegra stofnana fyrir börn 

og Fröebel setti fram kenningar um að ung börn lærðu gegnum leik sinn. Aðrar 

hugmyndir komu fram sem voru ólíkar þessum hugmyndum. John Locke taldi að hugur 

mannsins væri við fæðingu óskrifað blað og að maðurinn mótaðist af reynslu sinni af 

heiminum. Hegel gagnrýndi einnig þessar rómantísku hugmyndir um að börn þroskuðust 

náttúrulega og taldi menntun og mótun mikilvæga þætti í uppeldi barna. 

Comenius, raunverulegir hlutir 

Kennslufræðingurinn John Comenius (1592–1670) setti fram þá kenningu að til þess að 
kennsla yrði árangursrík þyrfti hún að miðast við eðli barna sem væri ólíkt eðli 
fullorðinna. Hann gagnrýndi skóla samtímans og lýsti þeim sem sláturhúsum hugans og 
stöðum sem mötuðu hugann af orðum. Hann taldi að til þess að börn öðluðust skilning 
þyrftu þau að komast í beina snertingu við hluti, en ekki bara að læra um þá. Nám ætti því 
í upphafi að felast í skoðun barna á raunverulegum hlutum, myndum af þeim og 
módelum í stað lýsinga (Education 2007). 

Honum fannst það kostur að börn væru saman því þá gætu þau örvað hvert annað og lært 

að þola og virða aðra þó ólíkir væru. Uppeldissjónarmið Comeniusar voru gagnrýnd á 

tímum upplýsingar og þeim ýtt til hliðar, en kennslufræði hans og kennslubækur lifðu þó 

áfram og á 19. og 20. öld tóku menn í auknum mæli að rannsaka hugmyndir hans (Myhre 

1996:70–73). 

John Locke, óskrifað blað 

Enski heimspekingurinn John Locke (1632–1704) setti fram þá kenningu að maðurinn 

væri við fæðingu óskrifað blað og að persónuleiki hvers og eins mótaðist af reynslu hans 

af heiminum (Enlightenment, Encl. Br. 2007).  

Hann gerði ekki ráð fyrir að menn byggju yfir einstaklingseðli og mismunandi 

hæfileikum. Hins vegar byggju þeir yfir ákveðnum meðfæddum hæfileikum og getu til að 

taka við upplýsingum, greina þær, bera saman, hugsa og rifja upp. Locke hélt því fram að 

menn öðluðust þekkingu þegar hugurinn ynni úr upplýsingum og hlutverk skólans væri 
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að þjálfa þá hæfileika. Ástæðu þess að menn væru ólíkir mætti rekja til þess að þeir hefðu 

hlotið ólíka kennslu og mismikla (Education 2007).  

Upplýsingaröldin 

Á átjándu öld var upplýsingarstefnan ríkjandi menntastefna í Evrópu. Hún byggðist á 

skynsemistrú og því að öðlast mætti aukinn skilning á fyrirbærum gegnum rannsóknir. 

Markmið upplýsingarinnar var að maðurinn öðlaðist þekkingu, frelsi og hamingju. 

Bjartsýni ríkti í uppeldisfræði og sannfæring um að maðurinn gæti bætt eigið ástand 

(Enlightenment, Encl.Br. 2007).  

Á þessum tíma fóru menn einnig að endurskoða hugmyndir sínar um eðli listar, meðal 

annars vegna áhrifa upplýsingar og skynsemishyggju. Listamenn voru farnir að vinna 

fyrir almennan markað og lögðu mikla áherslu á að myndlist væri ekki einungis handverk 

heldur væru það fyrst og fremst vitsmunir sem lægju að baki gerð þeirra. 

Allt frá tímum endurreisnar má greina trú manna á framþróun. Það traust sem menn báru 

til vísinda á 17. öld jókst enn og upplýsingarmenn 18. aldar trúðu að bæta mætti veröld 

manna t.d. siðgæði með því að beita skynsemishyggju. Þar birtist annars vegar bjargföst 

trú á mátt mannsins og megin, á skynsemi og framfarir og hins vegar hvöss gagnrýni á 

margt í hefðinni. Það átti sér stað svo nefnd afhelgun sem fólst í þeirri hugmynd að 

maðurinn væri ekki skapaður af guði heldur hluti af náttúrunni (Myhre 1996:17).  

Menn höfðu frá tímum endurreisnar farið að gefa séreðli barna gaum, en nú jókst sá 

skilningur. Hugmyndin var sú að uppeldi skyldi vera eðlilegt eða náttúrulegt og þarfir 

barnsins, eins og þær birtust stig af stigi í þroska þess, áttu að segja til um innihald og 

markmið uppeldis (sama rit, bls.79–81). Þó töluvert væri skrifað um uppeldismál var 

hugmyndafræðin ekki prófuð í reynd. Hugmyndirnar breiddust þó út og höfðu áhrif. 

Rousseau, bein reynsla barna 

Franski heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) setti samansemmerki 

milli náttúru (eðlis) og skynsemi eins og heimspekingar upplýsingar gerðu. Hann taldi þó, 

ólíkt flestum upplýsingarmönnum, eðlið vega þyngra en skynsemin í þessari tvennd. 

Þáttur tilfinninga og hjartans varð mikill, en það var hugmynd sem hafði veruleg áhrif á 

rómantíkina, þá stefnu sem tók við í kjölfar upplýsingarinnar.  

Líkt og Comenius taldi Rousseau að börn hefðu einstaklingseðli. Hann áleit börn springa 

út eða þroskast vitsmunalega, líkamlega og tilfinningalega líkt og plöntur. Börn væru í 
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eðli sínu góð, en félagslegar stofnanir, þar á meðal skólinn hefðu slæm áhrif á þau og 

afskræmdu þau yfir í sína eigin mynd.  

Honum fannst kennsluæfingar samtímans bæla börn niður. Alltaf væri verið að leita að 

hinum fullorðna í barninu án þess að hugsa um hvað barnið væri áður en það yrði 

fullorðið. Í Frakklandi ríkti meiri ójöfnuður en annars staðar í Evrópu og Rousseau 

gagnrýndi franskt samfélag, mennta- og menningarlíf Rókokótímans sem honum fannst 

úrkynjað og spillt (Myhre 1996:16).  

Þar sem börn væru mikið á hreyfingu vildi hann stuðla að því að þroska hreyfingar og 

skynfæri þeirra á aldrinum 2–12 ára. Vitsmuni taldi hann byrja að þroskast eftir þann 

aldur og þá ætti að fást við viðfangsefni sem vektu áhuga barna tengd þeirra eigin 

reynslu. Nám ætti að felast í beinni reynslu í stað utanbókarlærdóms.  

Rousseau taldi að markmið menntunar ætti að vera að veita börnum tækifæri til að 

þroskast náttúrulega. Hlutverk kennara væri því fyrst og fremst að standa til hliðar og 

fylgjast með (Education 2007). 

Styrkur hugmynda Rousseaus fólust í því hversu næmur hann var á séreðli bernskunnar 

og vilja hans til að virða lífshætti barna sem stóran þátt í uppeldinu. Hann vildi sjá til þess 

að börn fengju tækifæri til að njóta þeirra hluta sem þau væru fær um miðað við aldur. 

Jafnframt vildi hann með aðferðum sínum þroska hæfileika og gáfur barna og búa þau 

undir samfélag sem þyrfti að verða öðruvísi og betra (Myhre 1996:83–88).  

Rómantík  

Rómantískar uppeldishugmyndir undir sterkum áhrifum frá hugmyndum Rousseaus 

blómstruðu á árunum 1800–1830. Í þeim var innsta eðli mannsins talið snúast um 

tilfinningar, hugarflug, ímyndunarafl og þrá, en ekki þröngt skynsemiseðli. Barnið sem 

lifði í heimi drauma og hugsmíða var dáð sem hin sanna og óspillta mannvera (Myhre 

1996:96). 

John Heinrich Pestalozzi, leiðsögn og þjálfun 

Einn af frægustu eftirmönnum Rousseaus var Svisslendingurinn John Heinrich Pestalozzi 

(1746–1827), en þar sem Rousseau skrifaði eingöngu um hugmyndir sínar prófaði 

Pestalozzi sínar og vann eftir þeim.  

Grundvallaratriði í hugmyndum hans var að kennsla ætti að snúast um nám sem væri í 

senn vitsmunalegt, siðfræðilegt og líkamlegt (Western education 2007). Kennsla hans 
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fólst í skipulagðri leiðsögn og þjálfun frá hinu einfalda til hins flókna. Ólíkt Rousseau 

lagði hann einnig mikla áherslu á gildi félagslegra stofnana fyrir uppeldi barna 

(Education 2007).  

Friedrich Fröebel, nám gegnum leik 

Þýski uppeldisfræðingurinn Friedrich Wilhelm Fröebel (1782–1852) hefur haft mikil 

áhrif á hugmyndir manna um leikskólauppeldi. Líkt og Pestalozzi taldi hann börn 

þroskast á náttúrulegan hátt gegnum eigin virkni og viðfangsefni sem væru sprottin af 

áhuga þeirra sjálfra (Education 2007).  

Fröebel setti fyrstur manna fram kenningar um uppeldisfræði ungra barna og taldi fyrstu 

æviárin vera sérstakt þroskaskeið, þar sem börn tjáðu sig í leik. Gegnum leik sinn gerðu 

börn uppgötvanir og öðluðust skilning á ýmsum fyrirbærum. Í leik, sagði hann, líktu börn 

eftir raunveruleikanum í kringum sig (Kindergarten and Nursery School 2007). Því væri 

ekki rétt að vera með beina kennslu fyrir ung börn eins og fyrir þau sem eldri væru. Það 

væri ekki miðlun þekkingar heldur það að stuðla að þroska persónuleikans og að veita 

rétta örvun sem skipti höfuðmáli í námi þeirra (Education, history of 2007).  

Árið 1837 stofnaði Fröebel leikskóla sem hann kallaði kindergarten eða garð fyrir börn. 

Hann vildi líkt og Rousseau að skóli sinn væri eins og garður þar sem börn fengju að 

springa út á náttúrulegan hátt eins og blóm (Kindergarten 2007). Með því að fá athafna- 

og sköpunarþrá sinni svalað taldi hann að börn næðu að þroska með sér ríkt tilfinningalíf 

og næmi á andleg verðmæti (Myhre 1996:108).  

Georg W.F. Hegel, mótun og menntun 

Ýmsir gagnrýndu rómantískar hugmyndir Rousseaus og drógu í efa að börn þroskuðust 

náttúrulega. Georg W.F. Hegel (1770–1831) var í hópi þeirra og taldi hann að þau gildi 

sem fælust í menningunni fengjust ekki án mótunar eða menntunar (Myhre 1996:96). 

Til umhugsunar 

Hér hefur verið lýst hugmyndum sem fram komu um uppeldi og nám barna á sautjándu 

til nítjándu öld. Annars vegar rómantískar hugmyndir eins og þær birtast hjá Comeníus 

og Rousseau sem leggja mikla áherslu á einstaklingseðli, mikilvægi tilfinninga og þess að 

börn fái að þroskast náttúrulega. Þetta eru hugmyndir sem gagnrýna hefðbundna 

kennsluhætti og miðast þær við að börn komist í beina snertingu við hluti.  
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Hins vegar eru hugmyndir sem eru andstæðar þessum. Hugmyndir Lockes gera til dæmis 

ráð fyrir því að börn búi yfir sömu hæfileikum og getu við fæðingu og það sé hlutverk 

okkar hinna fullorðnu að miðla þeim þekkingu og koma þeim til manns.  

Pestalozzi og Fröebel lögðu líkt og Comenius og Rousseau áherslu á einstaklingseðli og 

tilfinningar barna. Ólíkt Rousseau taldi Pestalozzi þó félagslegar stofnanir vera 

mikilvægar fyrir uppeldi barna og hann prófaði námshugmyndir sínar sem byggðust á 

skipulagðri stigbundinni leiðsögn. Fröebel setti fyrstur fram kenningar um uppeldisfræði 

ungra barna og þá hugmynd að leikurinn væri þroskaleið þeirra. 

Eftir frönsku stjórnarbyltinguna árið 1789 tók við ógnarstjórn og ýmsir efuðust nú um að 

skýra mætti eðli manna eingöngu með því að beita skynseminni.  

Í upphafi nítjándu aldar voru rómantískar hugmyndir sterkar og áhugi var mikill á hinu 

einstaklings- og persónubundna og listamenn fóru nú að leitast við að tjá eigin 

tilfinningar í listaverkum sínum. Litið var á barnið sem óspillta mannveru. Hugmyndir 

undir sterkum áhrifum frá Rousseau sem töldu innsta eðli mannsins snúast um 

tilfinningar, hugarflug, ímyndunarafl og þrá en ekki þröngt skynsemiseðli blómstruðu 

áfram á fyrri hluta nítjándu aldar (Myhre 1996:96).  

Tilfinningar einstaklings og upplifun hans af heiminum var kölluð sjálfsvitund. 

Listamenn hlutu nú ákveðinn sess þar sem litið var svo á að þeir hefðu sterkari 

sjálfsvitund en aðrir og mikilvægt þótti að þeir brygðu út af hinu vanalega og færu sínar 

eigin leiðir. Segja má að hugmynd Rousseu um hið óspillta barn eigi að nokkru leyti við 

um hugmyndir manna um listamenn á þessum tíma. 

Áður hefur verið fjallað um hóp listamanna kennda við nýklassísma sem vildu eiga þátt í 

félagslegum breytingum og setja fram ný viðmið fyrir siðgæði og fegurð. Rousseau 

gagnrýndi einnig ríkjandi samfélag og vildi að börn hlytu uppeldi og menntun sem kæmi 

þeim til góða í breyttu og bættu samfélagi.  

Ýmsir gagnrýndu rómantískar hugmyndir Rousseaus og töldu að miðla þyrfti börnum af 

menningu sinni og það gerðist ekki án menntunar. 

3.3 Tuttugasta öld, fyrri hluti 

Á nítjándu öld jókst söguleg meðvitund og menn fóru að sýna einkennum sérstakra 

tímaskeiða áhuga (Myhre 1996:121). Í skrifum sínum tengdi sagnfræðingurinn Jacob 

Burckhardt (1818–1843) menningarsögu stjórnmálalegum og félagslegum 
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kringumstæðum á hverjum tíma, nálgun sem hefur verið vinsæl síðan. Nemandi hans 

Heinrich Wölfflin (1864–1945) skilgreindi listasöguna sem mismunandi tímabil þar sem 

eitt tæki við af öðru. Tímabilin voru ákvörðuð út frá sameiginlegum þáttum og 

stíleinkennum listaverka á ákveðnu tímaskeiði og stefnunum gefið nafn (Bietenholz 

2007).  

Kringum aldamótin 1900 fóru menn einnig að velta fyrir sér hvort að rannsóknaraðferðir 

náttúruvísinda gætu komið að gagni í hugvísindum. Um svipað leyti kom fram 

fjölþjóðleg umbótastefna í uppeldis- og fræðslumálum. Sú stefna var barnamiðuð og 

undir áhrifum hugmynda Rousseaus, Pestalozzis og Fröebels sem hlutu þá aukna athygli.  

Aukin söguvitund 

Áhugi manna á sögu jókst á nítjándu öld og þróuðust þær hugmyndir áfram. Mörgum 

þótti mikilvægt að maðurinn kynni skil á henni, öðruvísi fengi hann ekki skilið sjálfan sig 

og samhengi sögulegrar þróunar. Þessar hugmyndir myndu falla undir 

menningarmiðlunarstefnu samkvæmt þrískiptingu Kohlbergs. 

Wilhelm Dilthey, maðurinn liður í sögulegri þróun 

Söguleg meðvitund birtist í hugmyndum uppeldisfræðingsins Wilhelm Diltheys (1833–

1911), en hann taldi vera eðlismun á náttúru- og hugvísindum. Náttúruvísindamenn sagði 

hann kanna og lýsa fyrirbærum sem ekki væru í beinum tengslum við mannlegar 

kringumstæður. Hugvísindamenn fengjust hins vegar við að rannsaka kringumstæður sem 

væru til orðnar vegna mannlegra hugsana, tilfinninga, vilja og athafna og sem þeir væru 

sjálfir hluti af. Þess vegna gætu þeir ekki staðið utan við rannsóknarefnin heldur væru 

þátttakendur í þeim raunveruleika sem þeir væru að athuga. 

Dilthey taldi manninn öðlast skilning á sjálfum sér gegnum opinbera þætti menningar 

eins og þeir birtust í menningarheildum, trúarbrögðum, list, vísindum, réttarfari, 

stjórnarfari og öðru. Á þessum sviðum birtist eðli mannsins og því væru þau tæki til þess 

að skilja manninn. Þar sem menningarþættirnir væru stöðugt að þróast veittu þeir aðgang 

að nýjum hliðum á manninum. Maðurinn væri liður í sögulegri þróun og ekki væri hægt 

að skilja hann nema í menningarsamhengi hans. Dilthey taldi uppeldi meðal annars felast 

í því að vaxa inn í menningar- og þjóðlíf með því að taka aðra sér til fyrirmyndar og 

samsama sig þeim. Þessar hugmyndir Diltheys gerðu mannkynssöguna að mikilvægasta 

þætti mannvísindagreinar hans (Myhre 1996:138–142). 
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Áhrif náttúruvísinda á hugvísindi 

Dilthey hélt því fram að það væri munur á eðli náttúru- og hugvísinda. Kringum 

aldamótin 1900 fóru aðrir að velta fyrir sér hvort að þær aðferðir sem notaðar væru við 

rannsóknir í náttúruvísindum og borið höfðu góðan árangur gætu komið að gagni í 

hugvísindum. Út frá þessum hugmyndum óx fram tilraunasálfræði sem einbeitti sér að 

rannsóknum á skynreynslu manna og fleiri þáttum. Litið var á rannsóknir sem áriðandi 

viðbótarþátt í uppeldisfræðilegri og heimspekilegri hugsun (Myhre 1996:127–128). 

Umbótastefnan 

Umbótauppeldisstefnan- eða uppeldisleg framsæknisstefna eins og hún kallaðist í 

Bandaríkjunum var hreyfing sem reis upp gegn því skólahaldi sem tíðkaðist í lok 19. 

aldar, þar sem höfuðáhersla var lögð á vitsmunaleg þekkingaratriði. Brautryðjendur 

stefnunnar sögðu skilið við það sem hafði viðgengist og spreyttu sig á óhefðbundnum 

aðferðum og nýju innihaldi náms. 

Umbótauppeldishreyfingin var borin uppi af vinstri mönnum og listrænum 

heimspekilegum menningarrýnum. Langflestir frammámanna í hreyfingunni voru 

skólamenn sem höfðu hagnýta reynslu af skólastarfi.  

Þessi stefna sem var barnamiðuð var undir áhrifum hugmynda Rousseaus, Pestalozzis og 

Fröebels sem hlutu þá aukna athygli. Með umbótastefnunni komu fram 

uppeldishugmyndir sem lögðu mikla áherslu á athöfn barna og samvinnu við viðfangsefni 

sem tengdust umhverfi þeirra (Myhre 1996:160–173).  

John Dewey, að læra gegnum athafnir 

Heimspekingurinn og kennslufræðingurinn John Dewey (1859–1952) var í fararbroddi 

framsæknu uppeldisstefnunnar í Bandaríkjunum og hefur hann haft mikil áhrif á 

hugmyndir manna um nám og kennslu.  

Hann lagði áherslu á athöfn barna og taldi þau læra best með því að fá að prófa sjálf 

(learning by doing). Hann leit á skólann sem samfélag sem væri hluti af stærra samfélagi. 

Nám væri ekki undirbúningur undir fullorðinslíf heldur hluti af lífinu hér og nú (Dewey 

2007). Þetta samræmist vel hugmyndum Rousseaus sem sagði að alltaf væri verið að leita 

að hinum fullorðna í barninu án þess að hugsa um hvað barnið væri áður en það yrði 

fullorðið (Myhre 1996:16).  
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Hugsun eða greind voru samkvæmt hugmyndum Deweys þættir sem þroskuðust smám 

saman og fyrri stig þroska og þekkingar ólík síðari stigum. Hann taldi hug barns í upphafi 

þroskast gegnum skynjun þess og skilning af hlutum eins og þeir tengdust því sjálfu. Á 

síðari þroskastigum öðluðust börn getu til að setja hluti í samhengi á rökrænan hátt og 

finna tengsl milli þeirra. 

Til að stuðla að því að námsgáfa barns þroskaðist, taldi Dewey að menntun þyrfti að 

felast í viðfangsefnum sem virkjuðu barnið í heild sinni andlega, félagslega, líkamlega og 

tilfinningalega (Education 2007). Þetta eru svipaðar hugmyndir og fram komu hjá 

Pestalozzi 100 árum áður, eða eins og hann orðaði það höfuð, hjarta og líkama ætti að 

sameina í menntun barna (Western education 2007). 

Dewey taldi manninn ekki aðeins laga sig að aðstæðum heldur hefði hann áhrif á þær sem 

skapandi og hugsandi vera. Samspil manns við umhverfi nefndi Dewey reynslu. Góð 

reynsla væri ánægjuleg og lifði áfram og tengdist þeirri reynslu sem bættist við síðar 

(Myhre 1996:173). Dewey vildi ýta undir að börn sköpuðu tengsl milli hversdagslegrar 

reynslu sinnar og námsreynslu og að hún væri nytsamleg. 

Dewey taldi að þegar forvitni barns leiddi það til að raða saman upplýsingum sem 

tengdust öllum sviðum mannlegrar þekkingar myndu skil milli námsþátta hverfa. Nám 

væri ferli þar sem þekking ykist smám saman. Hvort sem um var að ræða viðfangsefni í 

skóla eða utan hans væri það ferlið að baki þess sem gert væri sem skipti máli, en ekki 

fjöldi réttra svara. Hlutverk skólans væri að búa til umhverfi þar sem viðfangsefnin væru 

valin af kostgæfni með það að markmiði að stuðla að aukinni greind barna (Education 

2007). 

List og fagurfræði 

Árið 1934 gaf Dewey út bók sem hét Art as experience eða list sem reynsla. Í bókinni 

gerir hann grein fyrir því hvernig listskoðun geti ýtt undir sérstaka reynslu hjá áhorfanda 

sem verði til að breyta hugmyndum hans um heiminn og sjálfan sig. Hann segir að listin 

geti losað okkur úr viðjum hins vanabundna og gert okkur kleyft að gleyma okkur um 

stund og upplifa heiminn í kringum okkur með öllum sínum fjölbreytilegu kostum og 

möguleikum (Dewey 1934:110). 

Dewey hafði mikla trú á fagurfræðilegri reynslu og hún varð kjarni heimspeki hans um 

listir. Markmið hans var að uppræta viðhorf sem hann kallaði safnahugmyndir um list, 

viðhorf sem flokkuðu ákveðna muni sem hálist (Shusterman 2002:4). Dewey vildi að 

listin gegndi því félagslega hlutverki sem hún gegndi áður, list yrði að vera allra, en ekki 
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eitthvað sem aðeins fáir nytu. Nútímalistaverk væru orðin algjörlega aðskilin venjulegri 

dagsdaglegri reynslu manna og byggja þyrfti upp samfellu á ný milli reynslu af skoðun 

listaverka og almennrar reynslu (McCall 2005:16). Fyrir Dewey var kjarni og gildi lista 

ekki fólgið í mununum sem slíkum heldur í hinu lifandi tilrauna- og þróunarstarfi sem lá 

að baki gerð þeirra og ferli áhorfenda við að vinna úr upplifun sinni af listaverkum. Með 

hugmyndum sínum vonaðist Dewey til þess að víkka út hugmyndir um listir og gera þær 

lýðræðislegri og samþætta listir betur raunveruleikanum (Shusterman 2002:4). 

Segja má að hugmyndir Deweys um list og fagurfræði hafi ekki verið ætlað að þróa 

kenningu um listir, heldur frekar að útvíkka kenningu hans um reynslu. Dewey trúði að 

merkingarbær þátttaka í listum ýtti undir sérstaka reynslu sem væri minnisstæð og skæri 

sig frá öðrum atburðum og reynslum. Hún veitti ekki aðeins augnabliks ánægju heldur 

mótaði viðhorf manna og skilning þeirra á umhverfi sínu og breytti þannig bæði þeim 

sjálfum og veröldinni í kring um þá.  

Samkvæmt kenningum Deweys geta hugmyndir á sama hátt og listir breytt sambandi 

manna við heiminn með því að opna fyrir nýja reynslu og veita þeim tækifæri til að sjá og 

bregðast við heiminum á nýjan hátt. 

Dewey var þeirrar skoðunar að þegar list væri orðin viðurkennd og teldist til sígildrar 

listar væri búið að fjarlægja hana þeim mannlegu kringumstæðum sem listaverkið varð til 

í. Upprunalegt gildi verksins væri horfið og kæmi það í veg fyrir getu þess til að hafa 

sterk áhrif á áhorfandann og ýta undir merkingarbæra reynslu. Það sama mætti segja um 

kennsluhugmyndir og hugtök sem hlotið hefðu almenna viðurkenningu. Þær fjarlægðust 

einnig þeim kringumstæðum sem þær væru sprottnar úr og hefðu ekki sama gildi og 

styrkleika og þær höfðu í upphafi. Menn héldu áfram að samþykkja hugmyndirnar, en 

gætu ekki metið gildi þeirra til fulls. Á sama hátt taldi Dewey að nemendum væru kennd 

hugtök í stað þess að vera virkir í vangaveltum um hugmyndir. Hugtök fælu í sér ákveðna 

merkingu en hugmyndum væri hægt að bregðast við og prófa. Þegar rætt væri um hugtök 

yrði því að tengja þær upphaflegum kringumstæðum sem þau urðu til í og ræða þau sem 

hugmyndir (Pugh og Girod 2005:3–8). 

Menningarleg uppeldisstefna 

Á þriðja áratug tuttugustu aldar og einkum þeim fjórða kom fram gagnrýni á hugmyndir 

umbótauppeldis og margir dæmdu þær yfirborðskenndar og óábyrgar. Fulltrúar 

menningarlegrar uppeldisstefnu mótmæltu uppeldi þar sem þeim fannst dekrað við áhuga 

og duttlunga barna í stað þess að byggja á markmiðum og siðareglum (Myhre 1996:204–

206).  
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Einnig kom fram sjálfsgagnrýni róttækra afla í umbótahreyfingunni. Dewey, sem var 

fulltrúi þeirra, fordæmdi það frelsi sem ekki tengdist neinu markmiði og viðgekkst í 

skólum þeim sem lengst gengu í barnamiðuðu uppeldi (sama rit, bls.170–175). 

Theodor Litt, einstaklingur í spennuþrungnum heimi 

Heimspekingurinn og uppeldisfræðingurinn Theodor Litt (1880–1962) var einn fulltrúi 

hinnar menningarlegu uppeldisstefnu. Hann taldi líkt og Dilthey áður að ekki væri hægt 

að aðgreina manneskjuna frá menningu sinni líkt og talsmenn umbótastefnunnar gerðu.  

Árið 1918 færði Litt rök fyrir nýjum skilningi á uppeldisfræði. Hann taldi að hlutverk 

hennar ætti að vera að greina menningar- og samfélagsaðstæður í samtímanum til að 

skilja gerð þeirra og sjá þær í sögulegu ljósi. Með þessari greiningu mætti ákvarða hvaða 

verkefni uppeldis- og fræðslustarf ættu að leysa og benda á heppilegar leiðir til þess.  

Litt gagnrýndi rómantískar hugmyndir sem héldu því fram að maðurinn væri vera sem 

þroskaðist af sjálfu sér. Manninn sagði hann þvert á móti vera einstakling fullan af 

andstæðum sem lifði í spennuþrungnum heimi sem hefði áhrif á hann (Myhre 1996:240–

244).  

Áhrif umbótastefnunnar 

Þó umbótastefnan hafi verið gagnrýnd hefur hún haft mikil áhrif á hugmyndir manna og 

viðhorf. Hún leiddi til aukins skilnings á því að nemendur þyrftu að komast í snertingu 

við raunveruleikann og þroska ímyndunarafl sitt og sköpunargáfu.  

Í heild má segja að hugmyndir umbótahreyfingarinnar í fræðslu- og uppeldismálum hafi 

lifað áfram á eftirstríðsárunum bæði sem hugmyndir um barnamiðaðan skóla og sem 

hugmyndir um að uppeldi og kennsla væri samspil milli heims barna og fullorðinna 

(Myhre 1996:213). Hugmyndir umbótastefnunnar falla undir skilgreiningu Kohlbergs á 

framfarastefnunni.  

Rannsóknir í náms- og skynheildarsálfræði 

Eins og fram hefur komið fóru rannsóknir á sviði sálfræði að hafa áhrif á hugmyndir um 

uppeldi og menntun í byrjun tuttugustu aldar. Áhrif þeirra jókst á þriðja og fjórða 

áratugnum og gerðar voru rannsóknir í námssálarfræði sem komu að beinum notum fyrir 

uppeldi og menntun. Á grundvelli rannsókna um minni og gleymsku voru til dæmis 

mótaðar fjölmargar reglur um námsaðferðir. Einnig komu fram rannsóknir sem renndu 



82 

stoðum undir hugmyndir umbótasinna um mikilvægi þess að leggja áherslu á áhuga og 

vilja barna í námi þeirra og að nám ætti að koma til móts við þarfir barna. 

Skynheildarsálfræðin stuðlaði að breyttri sýn á nemendur. Talið var best að ung börn 

kynntust heiminum gegnum eðlilegar samstæður og heildir með heildarkennslu en ekki 

gegnum fjölda einstakra námsgreina. Jafnframt bæri að líta á barnið sem eina heild þar 

sem allir þættir persónuleikans verkuðu hver á annan (Myhre 1996:158–159).  

Jean Piaget, vitrænn þroski barna 

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget (1896–1980) var fyrstur til að útskýra vitrænan 

þroska í stað þess að lýsa honum eingöngu. Hugmyndir hans hafa haft gríðarleg áhrif á 

viðhorf manna (Piaget 2007).  

Samkvæmt kenningum Piaget fer maðurinn í gegnum ákveðin þroskastig þar sem efri 

stigin fela í sér meiri færni en þau neðri. Hann taldi alla fara gegnum þessi stig og í sömu 

röð. Það væri eðlismunur á stigunum og ekki væri hægt að kenna hugsun sem einkenndi 

næsta stig heldur þyrfti hún að þróast smám saman. Það sem örvaði þroskann mest væri 

þegar barn yrði fyrir reynslu sem stangaðist á einhvern hátt á við þá formgerð hugsunar 

sem það réð yfir. Þá reyndi barnið að aðhæfa hugsun sína þessari nýju reynslu. Til þess 

að svo mætti verða þyrfti barn að endurskipuleggja og breyta eigin skemum (formgerðum 

hugsunar) í sífellt flóknari skemu (Myhre 1996:158). Með því móti tækist börnum smám 

saman að byggja upp flóknari mynd og skilning af þeim heimi sem þau lifðu í (Shaffer 

1999:247). 

Piaget sagði virkni barna og forvitni ásamt ójafnvægi í hugsun vera aðaldrifkraft þroska 

þeirra (Myhre 1996:158). Piaget líkt og Dewey leit á þekkingu sem gagnlegt verkfæri þar 

sem hugsun og athafnir hjálpuðu börnum við það ferli að ná tökum á tilverunni (sama rit, 

bls. 276). 

Samkvæmt hugmyndum Piaget var hlutverk kennara ekki að miðla þekkingu heldur að 

vera leiðsögumaður barna við að uppgötva sinn eigin heim (Piaget 2007). 

Samantekt 

Lýst hefur verið hvernig ólíkar hugmyndir um uppeldi tókust á á fyrri hluta tuttugustu 

aldar. Fram komu umbótasinnar eins og John Dewey með sína barnamiðuðu stefnu. 

Umbótasinnar lögðu mikla áherslu á virkni barna í tengslum við viðfangsefni og við að 

leita lausna. Dewey taldi listskoðun geta ýtt undir merkingarbæra reynslu og breytt sýn 
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manna á sjálfa sig og eigið umhverfi. Hann gagnrýndi safnahugmyndir sem settu 

listaverk á stall og fjarlægðu þau þannig þeim veruleika sem þau voru sprottinn úr. Slíkar 

hugmyndir yrðu til þess að aðeins fáir útvaldir nytu listskoðunar þar sem listir hefðu 

fjarlægst hinum félagslega raunveruleika almennings.  

Hugmyndir annarra uppeldisfræðinga, eins og Wilhelm Dilthey og Theodor Litt, tengdust 

menningarmiðlunarstefnunni. Þeir töldu mikilvægt að miðla börnum þekkingu og 

menningararfi fortíðarinnar. Maðurinn yrði ekki skilinn öðruvísi en í sögulegu samhengi. 

Loks má sjá hvernig hugmyndir Piaget um þroskastig sem börn ganga í gegnum veita 

mönnum aukna innsýn inn í eðli barna og getu þeirra. 

Eins og áður hefur komið fram gagnrýndu menn á þriðja og fjórða áratug tuttugustu aldar 

hina barnamiðuðu umbótastefnu sem fram kom í byrjun aldarinnar. Þrátt fyrir að margir 

væru þeirrar skoðunar að leggja þyrfti aukna áherslu á að miðla börnum af menningararfi 

sínum hafði hin barnamiðaða stefna mikil áhrif áfram. Hugmyndir sálfræðinga eins og 

Piaget um vitsmunaþroska barna höfðu þar áhrif þar sem þær renndu stoðum undir þessar 

hugmyndir.  

3.4 Eftir heimsstyrjöldina síðari 

Hefðbundnar námsgreinar 

Eftir síðari heimsstyrjöld jókst enn gagnrýnin á hina barnamiðuðu framsæknisstefnu í 

Bandaríkjunum. Stórveldin kepptust um að ná forystu á sviði tækniframfara og þegar 

Rússar skutu upp Spútnik árið 1957 og urðu þannig fyrstir til að senda mannað geimfar út 

í geiminn olli það uppnámi í Bandaríkjunum. Menn fóru að endurskoða hvað leggja bæri 

áherslu á í kennslu barna og efuðust um að þau öðluðust nógu staðgóða þekkingu. Fram 

kom hópur manna sem töldu það megin hlutverk skólans að tryggja að börn öðluðust 

grundvallarleikni í málum og stærðfræði og að sjá um að flytja ómissandi gildi úr 

menningararfinum til komandi kynslóða (Myhre 1996:206). Nú var lögð aukin áhersla á 

að kenna hefðbundnar námsgreinar og barnamiðuð hugsun vék.  

Hugsmíðahyggja 

Lev Vygotsky, mikilvægi félagslegra samskipta  

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1869–1934) fjallaði eins og Piaget um þróun 

vitræns þroska. Samkvæmt hugmyndum hans var vitrænn þroski mjög háður félags- og 
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menningarlegu umhverfi barna. Hann taldi að vitrænn þroski ykist fyrst og fremst 

gegnum samskipti við aðra.  

Vygotsky setti fram þá kenningu að manneskja sem býr yfir meiri þekkingu en barn sem í 

hlut á geti með því að veita barninu leiðsögn og hvatningu hjálpað því að öðlast aukinn 

skilning sem nýtist barninu áfram við lausn annarra vandamála. Hann talaði um þennan 

stuðning sem vinnupalla og sagði nám barna verða árangursríkast þegar sá sem býr yfir 

meiri þekkingu veitir þeim viðeigandi aðstoð (Vygotsky 1978:84–91). 

Hugmynd Vygotskys var sú að þegar börn sjá einhvern hugsa og framkvæma á ákveðinn 

hátt búi þau til mynd innra með sér þar sem þau reyna að koma hlutunum heim og saman. 

Í mörgum tilfellum eru foreldrar milliliðir í að túlka umhverfi fyrir börn og það er að 

miklu leyti gegnum þá sem börn læra að skilja og túlka heiminn (Intelligence 2007).  

Vygotsky sagði hvert menningarsamfélag sjá börnum fyrir verkfærum sem nota mætti til 

vitsmunalegrar aðlögunar. Þessi verkfæri hjálpa börnum að nýta og þróa meðfædda 

hæfileika sína. Eitt mikilvægasta verkfæri þeirra er tungumálið. Hinir fullorðnu nota það 

til að miðla menningargildum og hugmyndum um lausnir til barna. Börn nota það hins 

vegar til að aðlagast umhverfinu (Vygotsky 1978:24–30). 

Jerome Bruner, þekking sem vísindagreinar fela í sér 

Bandaríski sálfræðingurinn og kennslufræðingurinn Jerome Bruner (1915) hefur fjallað 

um ýmsa hugræna þætti og vitsmunastarf hjá ungum börnum. Má þar nefna hvernig börn 

taka við upplýsingum, nám þeirra, minni og fleira. Kenningar hans hafa haft mikil áhrif á 

hugmyndir manna um nám barna.  

Bruner hélt því fram að kenna mætti börnum hvaða námsþætti sem væri á öllum 

þroskastigum svo framarlega sem unnið væri í tengslum við viðfangsefnin á viðeigandi 

hátt. Hann taldi, líkt og margir kennslufræðingar sem hér hefur verið fjallað um, börn búa 

yfir eðlislægri forvitni og þrá til að öðlast færni á mismunandi námssviðum þegar 

viðfangsefni væru hvorki of þung né of auðveld fyrir þau (Bruner 2007).  

Til þess að geta byggt upp heim hugtaka á skipulagðan hátt, sagði Bruner, þyrftu menn að 

læra að skilja þá þekkingu sem vísindagreinar fela í sér. Þetta var andstætt hefðbundnari 

skilningi á þekkingu sem safni staðreynda sem börn ættu að læra. Hér var markmiðið að 

fá nemendur til að skilja hvernig hinar ýmsu vísindagreinar væru uppbyggðar þ.e. þau 

megin hugtök sem einkenndu hverja grein og hvernig þau tengdust innbyrðis. Síðan 

þyrfti að velja námsefni sem væri vel til þess fallið að lýsa séreðli vísinda- eða 
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námsgreina, tileinka sér það vel og vera þar með fær um að skilja skylt námsefni (Myhre 

1996:292–293).  

Árið 1978 kynnti Bruner ásamt fleirum hugmyndina um vinnupalla. Líkingin var notuð 

til að lýsa hvernig nám barna ætti sér stað gegnum samskipti þeirra við fullorðna. 

Jafnframt vildu þeir kanna eðli þeirrar aðstoðar sem fullorðnir veittu börnum við að læra, 

hvernig leysa mætti ákveðin viðfangsefni, viðfangsefni sem börn gætu ekki leyst án 

aðstoðar. Þessar tilraunir byggja á þeim hugmyndum Vygotskys að til þess að skapa 

viðeigandi námsaðstæður fyrir barn þurfi að meta þroskastig þess og áætla hvert svið 

mögulegs þroska (zone of proximal development) þess sé. Eins og Vygotsky telur Bruner 

hlutverk umhverfisins, foreldra og annarra fullorðinna sem sérfræðinga og fyrirmynda og 

leiðbeinenda mikilvægt í námi ungra barna (Wood 1998:97-100).  

Bruner taldi næmi og hugmyndaflug mikilvæga þætti í vísindastarfi. Í kennslu ættu menn 

að ýta undir löngun barna til að rannsaka og uppgötva hluti án þess að gleyma því að 

haldgóð þekking og æfing í rökréttri hugsun væru nauðsynlegar forsendur fyrir lifandi og 

skapandi hugsun (Myhre 1996:292–293).  

Hér koma fram hugmyndir sem byggja á trú á að huga þurfi að séreðli barna og 

mikilvægi þess að þau fái tækifæri til að læra gegnum eigin tilraunir, en einnig á 

mikilvægi færni og þekkingartileinkun barna. 

Skapandi hugsun 

Elliot Eisner, listir í námi barna og kennsla sem listform 

Elliot W. Eisner (1933) er prófessor í uppeldisfræði og listum. Hann heldur því fram að 

flestir skólar séu ekki nógu meðvitaðir um gildi lista og nálgist kennslu út frá óþarflega 

þröngu sjónarhorni. Auk þess telur hann að margar hugmyndir um þekkingu leggi ekki 

nægjanlega áherslu á mikilvægi skapandi hugsunar. Eisner vill beina sjónum að hinu 

vitsmunalega í listum í stað þess að líta aðeins á þær sem tilfinningalegt og skapandi afl. 

Hann segir umhverfið skapa listræn viðhorf og að listkennsla hafi sérstakt gildi fyrir 

þroska barna. Hann telur gagnrýni og fagurfræði mikilvæga þætti í listkennslu og að 

skoða þurfi betur sögulegt innihald. Kennsla í listum sem felst eingöngu í því að láta 

börnum í té efnivið í þeirri von að skapandi kraftar þeirra muni blómstra leiði til 

listkennslu sem skili litlum árangri (Smith 2005:2). 
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Bruner og Eisner áttu þátt í að móta stefnu í listkennslu DBAE eða fagmiðuð listkennsla, 

sem byggir að miklu leyti á þessum hugmyndum. Fjallað verður nánar um hana síðar í 

þessum skrifum. 

Eisner finnst mikilvægt við hönnun námskrár að tekið sé mið af áhugasviðum nemenda 

og þörfum þeirra til jafns við hefðbundnar námsgreinar. Hann segir margt í 

vinsældarmenningu, eins og hún birtist í fjöldamenningu, hafa verið útilokað úr 

námskrám skóla gegnum tíðina. Sama gildi um rótgrónar greinar eins og lög, mannfræði 

og listir (Hyman 1973:36).  

Listir, segir Eisner, veita okkur upplýsingar og hvetja okkur, þær ögra jafnhliða því að 

veita ánægju. Staðsetning lista takmarkast ekki við sýningarsali, konsertsali og leikhús 

heldur ættu þær að vera til staðar hvar sem manneskjurnar kjósa að eiga merkingarbær 

tengsl við lífið sjálft. Eisner taldi þetta kannski vera stærsta lærdóminn sem fengist 

gegnum nám í listum, sá lærdómur að lifa mætti lífinu sjálfu eins og listaverk (Eisner 

1998:56). 

Árið 2002 setti Eisner (bls. 70–92) fram tíu atriði sem listir gætu kennt börnum:  

• Ólíkt mörgum námsgreinum þar sem rétt svör og reglur eru í 

fyrirrúmi geta listir kennt börnum að vega og meta. 

• Vandamál bjóða upp á margvíslegar lausnir og spurningar 

mismunandi svör. 

• Það er hægt að sjá og túlka heiminn á ótal vegu. 

• Við lausn flókinna vandamála er takmarkið sjaldnast sett fyrirfram, 

heldur breytist það oft í ferlinu háð kringumstæðum og tækifærum. 

Við nám í listum þurfum við að vera tilbúin að bregðast við þeim 

möguleikum sem upp koma á meðan á ferlinu stendur.  

• Lærdómur og hugsun takmarkast hvorki af orðum né tölum. 

• Smá breytingar geta haft miklar afleiðingar í för með sér. 

• Öll listform nota einhverjar leiðir til að gera hugmynd skýra. Listir 

kenna börnum að hugsa gegnum og með efnivið. 
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• Þegar börn fá tækifæri til að tjá þau tilfinningalegu áhrif sem 

listaverk hafa á þau verða þau oft að leita að hinum ljóðræna streng 

innra með sér til að finna réttu orðin. 

• List veitir okkur reynslu sem við hljótum ekki með öðrum leiðum og 

gegnum hana getum við kannað litróf þeirra tilfinninga sem bærast 

innra með okkur. 

• Staða listgreina í skólum sýnir ungviðinu hvað hinum fullorðnu 

finnst mikilvægt. 

Auk hugmynda sinna um mikilvægi listkennslu setti Eisner fram hugmyndir um hvernig 

nálgast mætti almenna kennslu sem listform. Með því að líta á kennslu sem listræna 

tjáningu mætti þróa umhverfi þar sem viðbrögð byggðust meira á skapandi hugsun og 

væru í betra samræmi við þá reynslu sem kennarar og nemendur hlytu í kennslu (Smith 

2005:3). 

Eisner benti á að kennsla væri svo lifandi og flókið fyrirbæri að ómögulegt væri að lýsa 

markmiðum fyrirfram með orðum sem tjáðu atferli og innihald. Hann taldi slíkt kerfi 

heldur ekki taka mið að því hversu ólíkar námsgreinar væru varðandi möguleika á að gera 

nákvæma markmiðslýsingu og námsmat. Auk þess taldi hann að oft væri gagnlegra að 

byggja á athöfnum sem fælu í sér uppeldislega þroskamöguleika í stað þess að negla 

markmið fyrirfram niður í smáatriðum (Myhre 1996:294). 

Eisner segir skipuleggjendur, kennara og nemendur standa frammi fyrir fjölbreytilegu 

vali við hönnun og upplifun af námskrá. Hann vill að notaðar séu margvíslegar leiðir við 

að kynna námsefni og við svörun nemenda. Nálgun hans er listræn og viðmið og leiðir 

sem hann mælir með leggja áherslu á hið skapandi ferli. Hann telur kennara sem ekki 

nota fjölbreyttar leiðir til að setja fram efni sitt neita nemendum um tækifæri til að þróa 

ólíkar leiðir til náms. Hann segir að það að taka þátt í ferlinu sé mikilvægara heldur en að 

reyna að stýra útkomu (Hyman 1973:37). 

Þetta eru svipaðar hugmyndir og Dewey setti fram en hann taldi ferlið að baki þess sem 

gert væri skipta meira máli en fjöldi réttra svara. Hlutverk skólans væri að skapa 

hvetjandi umhverfi fyrir nám barna með það að markmiði að stuðla að aukinni greind 

þeirra (Education 2007). 

Eisner segir að oft sé hugsað um vitsmuni sem hugtak sem felist í því að vita frekar en að 

finna. Þekking sé hins vegar mjög fjölbreytt og persónubundið fyrirbæri sem menn öðlist 

gegnum margvíslega skynjun. Hann líkt og Dewey er þeirrar skoðunar að geta okkar til 
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að öðlast vitneskju byggi á getu okkar til að skapa merkingu úr reynslu okkar (Smith 

2005:5–6). 

Fjölgreindir 

Howard Gardner, hugræn starfsemi mannsins 

Sálfræðingurinn og kennslufræðingurinn Howard Gardner (1943) setti árið 1983 fram 

kenningu um hugræna starfsemi mannsins, þar sem hann hélt því fram að manneskjan 

byggi ekki aðeins yfir einni greind heldur mörgum. Hann skipti þeim niður í sjö 

mismunandi greindir og bætti síðar við tveimur til viðbótar.  

Þær eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind og 

tilvistargreind. Samkvæmt kenningum hans er hver greind ekki einangrað fyrirbæri 

heldur starfa þær saman á sérstæðan hátt hjá hverjum einstaklingi.  

Nánast hver maður búi yfir hæfni til að þróa allar greindirnar á nokkuð hátt getustig fái 

hann örvun og leiðsögn við hæfi. Í fjölgreindarkenningunni er lögð áhersla á að fólk fái 

tækifæri til að nýta hæfileika sína á fjölbreytilegan hátt og þar sem börn búi yfir ólíkri 

hæfni í greindunum níu geti tiltekin aðferð hentað einum hópi barna en ekki öðrum 

(Armstrong 2000:20–21).  

Kenning Gardners um fjölgreindir lýsir vilja hans til að útvíkka hugtakið greind. Þegar 

hugtakið greind var skoðað í víðara samhengi en áður hvarf að nokkru leyti sú dulúð sem 

hvílt hafði yfir því. Greind varð hagnýtt hugtak sem tengdist lífi manna á marga vegu. 

Gardner átti sinn þátt í að finna leið til að greina hin ýmsu svið mannlegra möguleika 

með því að skipta þeim í níu flokka eða greindir (sama rit, bls.13–14). 

Fjölgreindarkenning Gardners er hugsuð sem leið til að uppræta einstefnu í kennslu, hún 

er eins konar viðmið sem hafa má til hliðsjónar við skipulagningu kennslunýjunga. 

Kenningin bendir kennurum á leiðir til að ígrunda bestu kennsluaðferðir sínar og skilja 

hvers vegna þær bera árangur. Einnig hjálpar hún kennurum að bæta við fleiri aðferðum, 

námsefni og kennslutækni og ná þannig til stærri hóps ólíkra nemenda (sama rit, bls.50–

52). 

Hugmyndir þessar eru náskyldar hugmyndum Eisners, en líkt og Gardner taldi hann 

mikilvægt að notaðar væru fjölbreytilegar leiðir í námi og kennslu. Kennarar, sagði hann, 

þyrftu að bjóða nemendum upp á fjölbreytt viðfangsefni sem ýttu undir ólíkar útkomur og 
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reynslu, öðruvísi fengju nemendur ekki tækifæri til að þróa ólíkar leiðir til náms (Hyman 

1973:37). 

Eisner gagnrýnir það hvernig menn skilgreina vitsmuni sem hugtak sem felist í því að 

vita frekar en að finna. Hann segir þekkingu vera persónubundið fyrirbæri sem menn 

öðlist gegnum margvíslega skynjun (Smith 2005:5–6). 

Til umhugsunar 

Fjallað hefur verið um hvernig kenningar Piaget og Vygotskys og rannsóknir á sviði 

sálfræði styðja hugmyndir um barnamiðað uppeldi sem hafði áhrif áfram þrátt fyrir 

gagnrýni frá menningarmiðlunarsinnum og öðrum. Sú staðreynd að Rússar skutu upp 

Spútnik hafði mikil áhrif á hugmyndir manna um uppeldi og menntun. Menn efuðust um 

þessar barnmiðuðu kenningar sem lögðu áherslu á eigin áhuga og virkni barna. Þess í stað 

töldu menn nú mikilvægt að miðla börnum ýmsum hagnýtum þekkingaratriðum. Þau 

væru mikilvæg til að standast samkeppni við aðrar þjóðir. Nú lögðu menn meiri áherslu á 

að kenna börnum hefðbundnar námsgreinar. Fram komu hugmyndir um mikilvægi þess 

að kenna börnum um námsgreinar sem heildir þar sem þeim skyldi kynnt hugtök sem 

tengdust greinunum sem fræðigrein. Þannig hlytu þau betri heildarsýn yfir greinarnar og 

það sem þær fólu í sér.  

Eisner hefur gagnrýnt skólann fyrir að skilgreina námskrá sína of þröngt og meta ekki 

gildi skapandi hugsunar. Hann hefur sett fram hugmyndir um gildi listkennslu og í hverju 

það felist. Listir geti kennt börnum að hægt sé að túlka hlutina á ótal vegu og ekki sé til 

eitt rétt svar við öllu. Listir geti einnig kennt börnum að setja fram hugmyndir sínar 

gegnum ákveðinn efnivið og að lærdómur takmarkist ekki við orð og tölur. Auk þess gefi 

listskoðun mönnum tækifæri til að skoða og tjá eigin tilfinningar. Þetta eru allt þættir sem 

hann telur skólann vanrækja. Einnig hefur Eisner sett fram hugmyndir um hvernig nálgast 

megi kennslu og námskrárgerð á skapandi hátt. Hann telur mikilvægt að náms- og 

kennsluaðferðir séu fjölbreyttar.  

Gardner setti fram hugmyndir um ólíkar greindir og taldi að taka þyrfti tillit til 

einstaklingseðlis barna og koma til móts við mismunandi þarfir þeirra. Þessar hugmyndir 

fólu einnig í sér að ekki hentuðu sömu námsaðferðir öllum og líkt og Eisner taldi hann að 

ríkja þyrfti meiri fjölbreytni í náms- og kennsluaðferðum skóla.  

Þessar hugmyndir hafa allar haft áhrif á hugmyndir manna um nám og uppeldi barna. Í 

leikskólauppeldi hefur gegnum tíðina verið tekið mið af hugmyndum um nám þar sem 

barnið er sett í öndvegi. Einnig hefur verið tekið mið af þroskakenningum manna eins og 
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Piaget og Vygotskys sem segja til um þau stig sem börn ganga í gegnum og áhrif 

umhverfis og samskipta á nám þeirra. 

Með yngri börnum hefur verið unnið mikið í tengslum við ákveðin þemu eða 

viðfangsefni sem reynt er að kafa ofan í og vinna með í tilskilinn tíma. Þessar hugmyndir 

eru í anda Bruners og námskrárstefnunnar þar sem lögð var áhersla á að kenna börnum í 

heildum um ákveðin fyrirbæri. Þessar hugmyndir hafa einnig haft áhrif í kennslu skóla og 

meðal annars verið þróuð leið í myndmenntakennslu sem byggir að miklu leyti á þessum 

hugmyndum. 

Fjölgreindarkenning Gardners og hugmyndir hans hafa haft áhrif á skólastarf ekki síður 

en leikskólastarf. 

Reggio Emilia 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir hugmyndum um kennslu og uppeldi í skólum 

og leikskólum. Einnig hefur verið fjallað um hvernig rannsóknir á sviði sálarfræði hafa 

haft áhrif á sýn manna á uppeldi og nám. Hér á eftir verður lýst leikskólastarfi sem borið 

hefur góðan árangur. Það er gott dæmi um hvernig þróuð hefur verið stefna í 

leikskólastarfi og notaðar aðferðir sem byggja á hugmyndum uppeldisfræðinga sem setja 

barnið í öndvegi. 

Í borginni Reggio Emilia á Ítalíu eru starfræktir leikskólar sem kenndir eru við borgina. 

Þeir fyrstu voru stofnaðir í lok síðari heimsstyrjaldar og hugmyndafræðingurinn að baki 

þeim var sálfræðingurinn Loris Malaguzzi. Hann tók virkan þátt í starfi leikskólanna og 

þróun þess frá upphafi og þar til hann lést árið 1994. Þær aðferðir sem hafa verið notaðar 

í leikskólastarfinu byggja á hugmyndum uppeldisfræðinga eins og Dewey, Piaget, 

Vygotsky, Gardner og fleiri (New 1994:31–36). 

Í leikskólum Reggio Emilia er litið á börn sem einstaklinga sem búa yfir mikilli getu. 

Malaguzzi taldi börn byggja upp þekkingu sína sjálf, en væru ekki óvirkir móttakendur 

upplýsinga og þekkingar. Það gerðist hins vegar ekki sjálfkrafa og þyrftu hinir fullorðnu 

að veita þeim viðeigandi tækifæri til þess.  

Hann sagði börn hafa hundrað mál, en að við hinir fullorðnu rændum þau 99 þeirra með 

ofuráherslu okkar á hið talaða mál. Þetta er skylt hugmynd Comeniusar, sem 300 árum 

áður gagnrýndi skóla fyrir að mata börn með orðum.  

Malaguzzi lagði mikið upp úr því að börn notuðu augun og tækju vel eftir því sem væri í 

kringum þau. Það gæti nýst börnum vel þar sem það leiddi til úrvinnslu og skapandi 
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hugsunar um það sem fyrir augu bæri. Malaguzzi fannst oft gleymast að hugsa um barnið 

sem eina heild og að það væri alltof algengt að kenna börnum í bútum án þess að reynt 

væri að gefa þeim tækifæri til að tengja reynslu sína saman í eina heildstæða mynd (Börn 

hafa hundrað mál 1988).  

Í Reggio trúa menn því að hinir fullorðnu þurfi að hlusta vel eftir því hvað vekur áhuga 

barnanna, hvaða spurningar vakna og hverju börnin vilja leita svara við. Börnin kanna 

það sem þau þekkja og reyna að kafa djúpt í þeirri vinnu til að öðlast meiri þekkingu og 

skilning á hversdagslegum fyrirbærum og sjá þau í nýju ljósi. Það er talið mikilvægt að 

börn geti nýtt sér eigin reynslu við vinnu sína og hafi eitthvað til málanna að leggja. Ef að 

viðfangsefnið er þeim of framandi sé hætta á að þau verði þiggjendur upplýsinga fremur 

en að þau leiti sér þekkingar. Von manna í Reggio er sú að þessi aðferð, að kafa djúpt í 

einstök viðfangsefni, skili sér í öðrum verkefnum, að börnin temji sér þessi vinnubrögð 

og að það vakni áhugi hjá þeim á að kynna sér viðfangsefni á þann hátt í framtíðinni 

(Katz 1995:23).  

Í Reggio Emilia ríkir sú trú að börn byggi upp sjálfsmynd sína í hóp. Þau skiptast á 

hugmyndum og ræða þær. Einnig eru þau hvött til að hlusta á hugmyndir annarra og meta 

þær á gagnrýninn hátt. Það að heyra sem flest ólík sjónarmið og rökræða er talið vera góð 

leið til að fá skýrari mynd af eigin hugmyndum, endurskoða þær, læra hvert af öðru og 

þroskast. Samvinnan snýst alls ekki um að vera alltaf sammála heldur þykir æskilegt að 

mörg sjónarmið komi fram og tekist sé á um skoðanir (Gandini 1995:141–142).  

Vangaveltur 

Í hugmyndafræði Reggio Emilia er mikil áhersla lögð á að rannsaka hversdagslega hluti 

og kafa djúpt í þeirri rannsókn til að kynnast viðfangsefninu á marga vegu og öðlast dýpri 

þekkingu á því. 

Þetta minnir um margt á starf listamanna sem oft taka hversdagslega hluti og reyna að 

setja þá í nýtt og áður óþekkt samhengi og vekja þannig áhorfendur til umhugsunar og 

gefa þeim tækifæri til að endurskoða viðhorf sín og gildismat. 

Einnig má líkja vinnu barnanna í Reggio við starf vísindamanna sem reyna með 

tilraunastarfi sínu að auka þekkingu okkar á ýmsum fyrirbærum. Í Reggio gera börnin á 

svipaðan hátt ýmsar tilraunir í því skyni að kynnast eiginleikum hluta betur. Að lokum 

má svo líkja vinnu barnanna í Reggio við starfsaðferðir heimspekinga sem með 

vangaveltum sínum reyna að komast nær eðli hluta með því að skoða þá frá mörgum 

sjónarhornum. Þeir taka hlutina ekki sem gefna og reyna að finna svör við ýmsum 

spurningum. Rökræðuna sem notuð er í Reggio má einnig líkja við þær aðferðir sem 
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heimspekingar nota til að kafa ofan í viðfangsefnin. Því er raunar oft haldið fram að 

listamenn og heimspekingar þurfi að læra að nálgast heiminn eins og börn og vera opnir 

og fordómalausir til þess að ná árangri í leit sinni og til að þroskast. Vinnuaðferðir þær 

sem notaðar eru í Reggio leiða hugann að því að þær starfsaðferðir sem listamenn, 

vísindamenn og heimspekingar nota og þau markmið sem þeir setja sér eru alls ekki svo 

óskyld. Allir vekja þeir okkur líkt og börnin í Reggio til umhugsunar um þá hluti sem þeir 

eru að kanna, auka þekkingu okkar og skilning á þeim með því að rannsaka þá, skoða þá 

frá mörgum hliðum og veita okkur jafnframt oft á tíðum nýja sýn á þá. 

Í þessum kafla hafa verið raktar ýmsar hugmynda um nám og uppeldi barna. Í kafla fimm 

þar sem fjallað verður um hugmyndir manna um gildi listskoðunar með börnum og 

safnakennslu má sjá enduróm af mörgu sem hér hefur verið fjallað um. 
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4 Listuppeldi barna og myndskoðun 

Í köflunum hér að framan hefur í stuttu máli verið rakin saga vestrænnar myndlistar og 

hugmynda um hana. Einnig hefur verið fjallað um hugmyndir manna um nám og kennslu 

barna.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugmyndum manna um listuppeldi barna og gildi 

myndskoðunar með þeim. Fjallað verður um þróun þessara hugmynda í Svíþjóð, 

Bretlandi, og Þýskalandi frá því á síðari hluta nítjándu aldar. Ekki hefur verið mikið 

skrifað um þetta efni en Anna Lena Lindberg, sérfræðingur á sviði uppeldisfræði lista, 

skrifaði árið 1988 bók sem hún kallar konstpedagogikkens dilemma, þar sem hún rekur 

þróun hugmynda manna um listuppeldi. Stuðst verður að miklu leyti við skrif hennar. 

Laura Chapman er einn af fremstu kennslufræðingum samtímans í tengslum við 

myndmenntakennslu. Í bók sinni, Approaches to Art in Education (1978), fjallar hún um 

þróun hugmynda og áherslur í myndmenntakennslu í Bandaríkjunum og verður hér stuðst 

við lýsingar hennar. Loks verður fjallað um DBAE, áætlun um myndmenntakennslu, sem 

fram kom kringum 1980, en hún hefur haft víðtæk áhrif á listuppeldi barna bæði í 

myndmenntakennslu og safnakennslu. Hér verður því gerð grein fyrir þróun hugmynda 

um gildi uppeldis barna á sviði myndskoðunar, eigin sköpunar, miðlun listfræðilegrar 

þekkingar og eigin túlkunar og mats.  

4.1 Listuppeldi kringum 1900 

Rétt fyrir aldamótin 1900 komu fram hugmyndir um listuppeldi sem voru andóf gegn 

hinum hefðbundna skóla. Þessi nýja listmenntahreyfing var hluti umbóta-uppeldisstefnu 

sem fram kom á þessum tíma með John Dewey í fararbroddi. Hann lét sér nám barna 

almennt varða, en hópur manna innan hreyfingarinnar lagði sérstaka áherslu á gildi 

listuppeldis. Þeir töldu að listrænt uppeldi sem fæli í sér skilning á list og listsköpun gæti 

auðgað skólalíf og gert það áhugaverðara.  

Fylgjendum þessarar stefnu fannst skólinn leggja áherslu á vitsmuni, en vera tilfinninga- 

og hugmyndasnauður (Myhre 1996:163).  

Einnig voru hugmyndir um mikilvægi listuppeldis barna viðbrögð við breyttu samfélagi 

þar sem fram kom ný stétt iðnverkafólks í kjölfar iðnbyltingar. Ýmsir töldu mikilvægt að 

ala með mönnum góðan smekk sem væri í hættu vegna mikils framboðs fjöldaframleidds 
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varnings. Öðrum fannst mikilvægt að ala upp tilvonandi listkaupendur sem voru hin ört 

vaxandi borgarastétt. Einnig kom sterkt fram sú trú að það að hafa aðgang að listaverkum 

gæti auðgað líf manna og haft göfgandi áhrif á þá. 

Fjallað hefur verið um þá Schiller og Ruskin sem létu sig listuppeldi varða á átjándu og 

nítjándu öld. Hér verður fjallað um einstaklinga sem lögðu áherslu á listskoðun barna í 

kringum aldamótin 1900, en frægastir eru líklegast Alfred Lichtwark og Ellen Key.  

Alfred Lichtwark, faðir uppeldisfræði myndlistar 

Þjóðverjinn Alfred Lichtwark (1852–1914) hefur oft verið nefndur faðir uppeldisfræði 

myndlistar. Hann var ráðinn safnstjóri við Hamburg Kunsthalle árið 1886 og var honum 

mikið í mun að gera fólki kleift að njóta listaverka og gera þau aðgengileg fyrir 

almenning. Hann vildi að safn sitt væri stofnun sem á virkan hátt gripi inn í listuppeldi, 

en stæði ekki og biði eftir gestum. Í því skyni kom hann upp listabókasafni með 

lesaðstöðu, eftirprentunum sem lánaðar voru þeim sem gera vildu rannsóknir auk þess 

sem haldnir voru fyrirlestrar um myndlist. Jafnframt útbjó hann sérstaka ferðasýningarvél 

þar sem menn sem hugðu á ferðalög gátu skoðað hvað væri áhugavert í listum og 

arkítektúr á hverjum stað.  

Lichtwark hafði sérstakan áhuga á uppfræðslu skólabarna og taldi þau mikilvæga 

safnagesti. Hann leit fyrst og fremst á börn sem markhóp, verið væri að ala upp 

tilvonandi listaverkakaupendur og mikilvægt væri að auka þekkingu þeirra og vekja 

áhuga þeirra og skilning á gildi listaverka. Það að börn kæmu inn á söfnin væri einnig 

vænleg leið til að ná til foreldra þeirra og fá þá inn á söfnin. Þetta er sjónarmið sem hefur 

heyrst oft síðan.  

Honum fannst vanta mikið upp á myndlistaruppeldi og taldi að leggja ætti áherslu á það 

til jafns við tónlistar- og bókmenntauppeldi. Hann vitnaði í listamann sem hélt því fram 

að Þjóðverjar horfðu með eyrunum. Markmið Lichtwarks var að styrkja hina sívaxandi 

borgarastétt sem honum fannst vera andlega fátæk. 

Lichtwark taldi börn á aldrinum 12–15 ára móttækileg fyrir safnakennslu og kynna ætti 

þeim samtímalist, þar sem þau þyrftu að geta áttað sig á eigin samtíð (t.d. gegnum verk 

sem sýndu fólk og borgarmyndir). Hann lagði sérstaka áherslu á myndlistaruppeldi 

stúlkna. Þær væru verðandi mæður sem myndu miðla áhuga sínum áfram til barna sinna.  

Hann lagði áherslu á listskoðun en ekki listasögu eða listheimspeki. Ekki mátti heldur 

gagnrýna myndlist. Árið 1897 gaf hann út bók með æfingum í að horfa á list, þar sem 
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hann lýsti aðferðum sem hann hafði notað í 10 ár með 14 ára stúlkum. Þessi bók var fyrst 

og fremst ætluð kennurum og var mikil eftirspurn eftir henni. Lichtwark taldi þýskan 

iðnað eiga framtíð sína undir því að komandi kynslóð fengi listuppeldi þar sem hlúð væri 

að sjóninni og tilfinningum. Fram að þessu hefði aðeins verið hugsað um menntun 

listamanna, en nú þyrfti einnig að mennta neytendur þannig að þeir gætu gert kröfur og 

best til þess fallinn væri skólinn. 

Anna Lena Lindberg (1988:132) túlkar hugmyndir Lichtwarks á þann veg að sálin þurfi 

að vera til staðar, tilfinningar en ekki vitsmunir, til að skynja listaverk. Henni finnst 

hugmyndir hans vera litaðar af rómantík sem setji listina á stall, hugmyndir sem lýsi 

listamanni sem afburðamanni og sem sjái listina sem tjáningu sem veki upp tilfinningar 

hjá einstaklingnum. 

Kennslumarkmið Lichtwarks voru þessi: 

• Þjálfun í að horfa. Kenna þyrfti börnum að horfa á list bæði 

formræna þætti eins og liti og ljós og einnig innihald. Hann vildi 

jafnframt kenna þeim hvernig þau ættu að hegða sér þegar þau stæðu 

frammi fyrir listaverki þ.e. að horfa vel og lengi á verkin og þjálfa 

sjónminni. 

• Tilfinningaþroski. Hann vildi gegnum myndskoðun stuðla að 

auknum tilfinningaþroska barna og auka getu þeirra til að njóta.  

• Tenging listreynslu við reynslu barna. Hann lagði áherslu á að það 

þyrfti að nota tækifærið þegar það gæfist til að tengja umræðu um 

myndlist við skyld fyrirbæri sem börnin þekktu. Lichtwark leit svo á 

að börn þyrftu sjálf að vinna úr þekkingu sinni, tengja hana eigin 

reynslu og þá fyrst kæmi hún að notum.  

• Framsögn. Hann vildi að börnin lærðu orðaforða sem gagnaðist 

þeim við myndlýsingu.  

• Miðlun menningararfs. Hann vildi miðla börnum af þjóðlegum 

menningararfi þeirra. 

Lindberg (1988:148) telur að listuppeldisfræðingar samtímans geti tekið undir viðhorf 

Lichtwarks um að það sé grundvallaratriði í listskoðun að gefa sér tíma og læra að horfa. 

Henni finnst áhersla Lichtwarks á að skoða og rannsaka af þolinmæði innihald mynda, 

minnisæfingar og annað vera eins og skalaæfingar í tónlistinni. Hún skilur hugmyndir 
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hans sem svo að það séu tilfinningar fólksins á myndunum sem hann vildi kenna börnum 

að túlka, ekki eigin tilfinningar. Í lýsingum hans komi glöggt fram valdatengsl kennara 

og nemenda, þar sem kennarinn er sá sem þekkir réttu svörin og kennir barninu (Lindberg 

1988:122–155).  

Fyrstu ráðstefnur um uppeldisfræði myndlistar 

Lichtwark stóð fyrir fyrstu listmenntaráðstefnu sem haldin var. Þetta fyrsta þróunarstig 

listmenntahreyfingarinnar beindist einkum að skilningi á list. Þá þegar kom fram sú 

hugmynd sem átti eftir að verða höfuðatriði hreyfingarinnar á árunum milli 1920–1930, 

en það var hrifning á skapandi hæfileikum barna og æskufólks (Myhre 1996:163–165). 

Fyrsta ráðstefnan sem tengdist uppeldisfræði myndlistar var haldin í Dresden árið 1901 

og bar heitið um teiknun og myndlist. Þar komu saman sérfræðingar í listasögu, 

listaheimspeki, kennarar og listamenn. Hver stétt reyndi að verja sitt sérsvið. 

Sérfræðingar í listasögu og listaheimspeki töldu kennara ekki hæfa til að kenna börnum 

um listir. Listamönnum fannst kennarar vera að þröngva sér inn á sinn vettvang og töldu 

að listaverk töluðu fyrir sig sjálf. Listaverk væri unnið út frá tilfinningum listamanns og 

ákveðinni stemningu og áhorfandinn hlyti að skynja verkin í samræmi við það. Ef að 

listamönnum tækist ekki sjálfum að koma skilaboðum sínum til skila með verkum sínum 

hvernig ættu kennarar þá að geta það. Kennarar töldu hins vegar að ef að þeir gætu kennt 

um bókmenntir afhverju ættu þeir þá ekki allt eins að geta kennt um myndlist. 

Heinrich Wölfflin ásamt fleiri sérfræðingum í listasögu voru þeirrar skoðunar að 

uppeldisfræði í tengslum við listir ætti rétt á sér, en kennsla í listasögu væri svið 

sérfræðinga sem almennir kennarar ættu ekki að fara inn á. Þetta viðhorf segir Anna Lena 

Lindberg hafa verið viðloðandi allt fram til ársins 1970 (1988:137).  

Fagurfræði heimila og umhverfis 

Auk þeirra hugmynda sem hér hefur verið lýst komu um aldamótin 1900 fram hugmyndir 

í Evrópu um gildi fallegs heimilis og jákvæð áhrif þess á manninn. Það væri vel til þess 

fallið að vekja tilfinningu fyrir fagurfræði þar sem grunnuppeldi barna í tengslum við 

smekk færi fram innan veggja heimilisins. 

Jafnframt kom fram það sjónarmið að fagurt heimili veitti ró og hefði jákvæð áhrif á 

sálina. Árið 1897 fjallaði kennarinn Spanier um hvernig fallegar verksmiðjur gætu vakið 

tilfinningu verkamanna fyrir mikilvægi starfs síns. Hann vildi skreyta skólabyggingar 

með eftirprentunum af listaverkum og taldi að ef börn sæu góða list í skólum hefðu þau 

áhrif á foreldra sína og það myndi auka heimsóknir almennings á listasöfn. Eins og 
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Lichtwark vildi hann með þessu móti hafa áhrif á foreldra gegnum börn þeirra. Spanier 

taldi að ef tækist að opna augu barna fyrir fegurð myndu þau sækjast eftir fegurð í 

framtíðinni (Lindberg 1988:153–160). Þessi hugsun birtist hjá William Morris um sama 

leyti, þ.e. að fegurð kallaði fram löngun í meiri fegurð. Á þessum tíma komu einnig fram 

hugmyndir um að það að njóta lista gæti verið meðal til að halda mönnum frá 

drykkjuskap og volæði. 

Ellen Key, fegurð göfgar sálina 

Svíinn Ellen Key (1849–1926) varð heimsfræg árið 1900 þegar hún gaf út bók sína Öld 

barnsins. Hún var ötull talsmaður þess að fallegt umhverfi hefði göfgandi áhrif á sálina. 

Hún hélt því fram að menn ynnu betur, þeim liði betur, yrðu vingjarnlegri og glaðari ef 

húsgögn á heimilum þeirra hefðu falleg form og væru jafnframt þægileg. Einnig taldi hún 

það hafa góð áhrif á manneskjuna að vera umkringd fallegum litum á heimili sínu. Ytri 

umgjörð hefði þannig áhrif á innra líf mannsins. Hún mat gott handverk mikils og taldi 

eins og Ruskin, sem fjallað hefur verið um, að handverk yrði að vera verk höfuðsins, 

hjartans og handarinnar. Hún taldi að hver og einn þyrfti að fá tækifæri til að upplifa 

myndlistarverk einn og með sjálfum sér og fá tækifæri til að leyfa verkunum að hafa 

tilfinningaleg áhrif á sig. Á þann hátt gæti kviknað áhugi á listum. Þessar hugmyndir 

endurspegla hrifningu á upplifunarkenningunni sem greint hefur verið frá og rekja má til 

heimspekingsins Kants. Hún var mótfallin því að kenna börnum um myndlist og að 

greina myndir (Lindberg 1988:191–207).  

Carl G. Laurin, listasaga 

Landi hennar Carl G. Laurin (1868–1940) var undir áhrifum frá hugmyndum þjóðverjans 

Lichtwarks. Ólíkt honum var hann þó þeirrar skoðunar að kenna ætti listasögu og skrifaði 

hann sjálfur bækur um það efni. Hann var talsmaður þess að skreyta skólabyggingar með 

listaverkum t.d. veggmálverkum. Á þann hátt vildi hann kenna börnum að myndlist ætti 

ekki eingöngu heima á söfnum. Hann taldi að börn fyndu hvernig herbergi sem prýtt væri 

alvöru list yki vellíðan. Laurin setti fram hugmyndir um hvernig auka mætti fegurðarskyn 

barna. Þær fólust í að gefa þeim tækifæri til að heimsækja fallegar byggingar og skoða 

arkítektúrinn og öll hin fallegu smáatriði í honum. Einnig vildi hann að skólabörn 

heimsæktu listasöfn að minnsta kosti einu sinni í mánuði og að mikilvæg listaverk væru 

skoðuð í tengslum við sögukennslu skólanna (sama rit, bls. 210–213).  
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Fagurfræði, tilfinningaleg upplifun 

Cecilia Waern, tilfinninningar og ímyndunarafl 

Cecilia Waern (1853–1926) var einnig Svíi en hugmyndir hennar fóru ekki eins hátt og 

hugmyndir Keys og Laurins þó markverðar væru. Áhugi hennar beindist að því hvaða 

áhrif listaverk hefðu á áhorfendur, hvað gerðist innra með fólki þegar það stæði frammi 

fyrir listaverki. Þeim áhrifum sem hún taldi að áhorfendur yrðu fyrir skipti hún í þrjá 

þætti. Í fyrsta lagi tilfinningaleg áhrif þar sem vöknuðu ákveðnar kenndir innra með 

áhorfanda t.d. gleði, leiði eða önnur tilfinning. Þessi tilfinning, sagði hún, hefði áhrif á 

ímyndunaraflið sem færi í gang og áður en áhorfandi hefði gert sér ljóst af hverju 

listaverk raunverulega væri kæmist hann á næsta stig umhugsunar. Þessi fyrstu 

tilfinningalegu áhrif og ímyndunaraflið sem færi af stað í kjölfar þeirra, áður en áhorfandi 

byrjaði að greina listaverkið, taldi hún hafa mesta gildið.  

Þessar hugmyndir voru í samræmi við hugmyndir sálfræðingsins Theodor Lipps sem 

fjallað hefur verið um, en hann hafði nýverið sett fram kenningar sínar um upplifun. 

Waern taldi að þessi sterka tilfinning færi smám saman dvínandi og áhorfandi færðist yfir 

á þriðja stig. Þar vaknaði áhugi hans á því af hverju listaverkið væri, hver gerði það og 

jafnframt legði hann dóm sinn á það. Hér fengi hann fullnægt þörf sinni fyrir 

listasöguþekkingu og ynni á vitsmunalegan hátt að því að setja allt í samhengi.  

Waern var mótfallin því að byrja að fræða börn um listasöguleg atriði þar sem hún taldi 

það skerða möguleika þeirra á að njóta listaverkanna á dýpri hátt. Hún vildi að börn lærðu 

að sjá með því að gera sínar eigin athuganir. 

Þar sem þjóðverjinn Lichtwark, sem hafði mikil áhrif á þessum tíma, lagði áherslu á að 

börn skoðuðu vel hvað væri á myndunum, þá vann Waern út frá sálfræðilegum 

hugmyndum um hvernig listaverk gætu haft djúp áhrif á undirmeðvitundina. Jafnframt 

vildi hún þó að börn ynnu úr þeim áhrifum sem þau yrðu fyrir á vitsmunalegan hátt og 

lærðu um listasögu (Lindberg 1988:235–239).  

Íhugun og samantekt 

Hér hafa verið raktar ýmsar hugmyndir um þá þætti sem menn töldu mikilvæga í 

tengslum við listuppeldi og myndskoðun í upphafi tuttugustu aldar. Einnig hefur verið 

lýst hugmyndum um hvernig listuppeldi ætti að fara fram og í hvaða tilgangi. Ljóst er að 

menn bundu miklar vonir við þau jákvæðu áhrif sem það að njóta fagurra lista og fallegs 

heimilis gætu haft á manninn og samfélagið allt. Greint hefur verið frá hugmyndum um: 



99 

• að það að komast í snertingu við hið fagra hefði göfgandi áhrif á 

manninn og gæti nýst sem leið til að bæta samfélagið,  

• að bæta mætti úr andlegri fátækt hinnar ört vaxandi borgarastéttar 

gegnum listskoðun,  

• að það að ala með mönnum góðan smekk gæti nýst vel í tengslum 

við vaxandi iðnframleiðslu og gert þá jafnframt að kröfuhörðum og 

meðvituðum neytendum, 

• að ala mætti upp áhugasama listnjótendur og jafnframt væntanlega 

kaupendur,  

• að fallegt umhverfi og listskoðun hefði áhrif á innri líðan mannsins, 

vekti gleði og innri frið, 

• að fallegt umhverfi og aðgangur að myndlistarverkum væri leið til að 

draga úr sollinum, 

• að list gæti vakið upp sterkar tilfinningar hjá manninum og veitt 

honum sterka upplifun. 

Benda má á að þessar hugmyndir um mikilvægi fallegs umhverfis og heimilis koma fram 

í kjölfar iðnbyltingar með aukinni framleiðslu og fjölbreytts framboðs á 

fjöldaframleiddum iðnvarningi. Jafnframt eru þetta viðbrögð við hinu nýja og breytta 

umhverfi stórborgarsamfélags sem myndaðist á þessum tíma.  

Loks má nefna að kynntar hafa verið hugmyndir sem sýndu aukna sögulega meðvitund. 

Samkvæmt þeim var litið á listskoðun sem leið fyrir menn til að skilja það samfélag sem 

þeir væru hluti af og átta sig betur á hvernig samfélag breyttist frá einum tíma til annars.  

Fram kom í nokkrum lýsingum á hugmyndum manna hér að framan að þeir vildu kynna 

börnum myndverk sem endurspegluðu umhverfi þeirra og sögu, myndverk sem voru 

falleg. Einnig kemur fram t.d. hjá Laurin að ekki skyldi skoða nútímamyndlist þar sem 

börn myndu ekki skilja hana. Hér er því um að ræða skoðun á myndverkum þar sem 

áhorfendur sjá af hverju myndin er og túlkunarmöguleikar eru nokkuð skýrir. Hér er því 

ekki um verk módernista að ræða, en verk þeirra voru flóknari og gerðu meiri kröfur til 

áhorfenda um eigin túlkun. 
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4.2 Þróun listuppeldis í Bandaríkjunum og víðar  

Í lýsingu þeirri sem hér fer á eftir er leitast við að lýsa þeirri þróun sem átti sér stað 

varðandi hugmyndir og áherslur í listuppeldi í Bandaríkjunum og víðar. Stuðst er að 

miklu leyti við skrif Lauru Chapmans sérfræðings á sviðinu en hún hefur aðallega fjallað 

um hugmyndir í tengslum við gildi myndsköpunar barna, en minna um listskoðun með 

börnum.  

Chapman segir að kennsla barna í Bandaríkjunum í tengslum við listskoðun hafi kringum 

árið 1900 falist í því að ala upp siðaða einstaklinga sem kunnu skil á hámenningu. 

Börnum var fyrst og fremst kynnt listaverk frá endurreisnartímanum og rómantíska 

tímabilinu (1978:8).  

Listkennurum í Bandaríkjunum sem studdu framsæknisstefnuna og hugmyndir John 

Dewey fannst sú þróun sem átti sér stað kringum 1920–1930 í listheiminum vera í takt 

við nýjar hugmyndir um nám. Kringum 1920 urðu ýmsir listgreinakennarar í 

Bandaríkjunum því uppteknir af því sem var að gerast í myndlist módernísmans í Evrópu, 

en þar fór fram mikil og fjölbreytt tilraunastarfsemi. Myndlistarmenn reyndu að túlka hið 

ómeðvitaða sem bjó innra með manninum. Þeir gerðu tilraunir með hvernig raða mætti 

saman hreinum formum og litum án tilvísunar í hlutveruleikann. Þeir unnu með hugtök 

eins og tíma, rúm og hreyfingu og léku sér að því að setja þau í áður og óþekkt samhengi. 

Piaget setti fram kenningar sínar og kennslufræðingar áttuðu sig á því að sjálfstjáning 

barna í listum bæri ákveðin sameiginleg einkenni, líkt og í vitsmunaþroska gengju börn í 

gegnum ákveðin stig í teikniþroska. Í verkum þeirra birtist eitthvað sjálfsprottið sem 

braut í bága við hefðbundnar hugmyndir um hlutverk myndsköpunar en þær fólust í því 

að líkja eftir fyrirmynd á raunsannan hátt. Nú var farið að líta á sjálfstjáningu barna sem 

hluta af nátturulegri hegðun þeirra og mikilvægan þátt fyrir alhliða þroska þeirra. List 

barna var uppgötvuð og litið á listrænar tilraunir þeirra sem sérstakt listform. Listamenn 

sýndu myndsköpun barna einnig áhuga og má til dæmis nefna að fram kom hópur 

listamanna sem reyndi að framkalla sjálfssprottna list þar sem náttúran skapaði sjálf 

gegnum listamanninn eins og þeir orðuðu það. Þessar kennsluhugmyndir voru róttækar 

og hlutu ekki almenna viðurkenningu fyrr en á árunum eftir síðari heimsstyrjöld.  

Á fjórða áratugnum skall á kreppa og hugmyndir manna um gildi listuppeldis breyttust. 

Ekki var lengur lögð áhersla á mikilvægi sjálfstjáningar barna og þess að vera skapandi 

einstaklingur. Nú veltu menn fyrst og fremst fyrir sér hagnýtum þætti myndlistar í 

uppeldi barna í Bandaríkjunum. Þau bjuggu gjarnan til eitthvað nytsamlegt, eins og 

nytjahluti sem prýða mættu heimili þeirra. 
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Á tímum síðari heimsstyrjaldar flúðu margir evrópskir listamenn til Bandaríkjanna. 

Margir þeirra voru aldir upp í anda hugmynda Bauhaus um kennslufræði. Áhrifa þeirra 

fór að gæta í hugmyndum um listkennslu í Bandaríkjunum þar sem þeir kenndu til dæmis 

kennaraefnum.  

Kennsla þeirra fólst að miklu leyti í því að gera tilraunir með ýmiss konar efnivið. 

Hugmyndir þessara manna voru í anda hugmynda Deweys um gildi skapandi 

viðfangsefna fyrir börn og áherslu á tilraunir sem námsleið.  

Bauhaus var hönnunarskóli sem stofnaður var í Þýskalandi árið 1919. Hugmyndin var sú 

að sameina kennslu í frjálsum listum og listiðnaði og brjóta á bak aftur þá fordóma sem 

ríktu og togstreytu milli þessara greina. Þetta var mikil hugsjónastarfsemi og margir 

frægir listamenn og arkítektar kenndu við skólann.Tilraunir voru gerðar á sviði 

arkítektúrs, leikmyndagerðar, búningahönnunar, í textíl, leir og fleira. Margir 

stórkostlegir hönnunargripir urðu til við skólann, munir sem enn þykja með því albesta 

sem gert hefur verið á sviði hönnunar. 

Eftir lok seinni heimsstyrjaldar vildu Bandaríkjamenn undirstrika að þeir væru 

lýðræðisríki þar sem einstaklingar byggju við persónufrelsi og mættu tjá sig að vild. 

Kennslufræðingar töldu myndlist árangursríkt meðal fyrir börn til að miðla hugmyndum 

sínum og skoðunum og var hún oft notuð í pólitískum og félagslegum tilgangi.  

Aftur komu fram hugmyndir sem mikilvægar þóttu eftir lok fyrri heimstyrjaldar. Líkt og 

Rousseau forðum trúðu nú ýmsir því að til að bæta heiminn og stuðla að friði þyrfti að 

hlúa vel að námi og uppeldi barna. Nú blómstruðu þær hugmyndir að nauðsynlegt væri 

að þroska sköpunargáfu barna gegnum frjálsa sjálfstjáningu. Hugmyndir Herbert Reads 

höfðu mikil áhrif í Bandaríkjunum á eftirstríðsárunum (Chapman 1978:4–18). Á sjötta 

áratungnum voru áhrif hans einnig sterk í Svíþjóð og víðar. 

Herbert Read (1893–1968) var breskt skáld og heimspekingur og einn fremsti túlkandi 

nútímalistar. Gildi listar taldi hann meðal annars felast í því að gegnum hana mætti 

kynnast andlegri sýn mannsins, en hann hafði mikla trú á gildi lista í menntun barna.  

Undir áhrifum frá hugmyndum Reads varð til frjáls teiknikennsla sem miðaði að því að 

að börn efldu sjálfsmynd sína gegnum skapandi starf. Markmið teiknikennslu var ekki 

lengur að efla tæknilega færni heldur átti hún að vera meðal til að tjá tilfinningar sem 

erfitt væri að fá útrás fyrir á annan hátt. Read taldi aðalmarkmið listuppeldis vera að 

varðveita meðfædda hæfileika barna til skynjunar og að hjálpa þeim að tengja þessa 

skynjun umhverfi sínu. Mikilvægt væri að börn fengju tækifæri til að tjá reynslu sína 
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þannig að aðrir skildu. Að öðrum kosti yrðu þau tilfinningalega heft (Lindberg 

1988:257).  

Lengi vel var andstaða meðal safnakennara í Svíþjóð gegn því að sýna börnum 

nútímamyndlist. Laurin sem hafði mikil áhrif á safnakennslu þar hélt því fram að börn 

skildu hana ekki. Aðalmarkmið með safnakennslu á fyrri helmingi tuttugustu aldar í 

Svíþjóð var að gefa sem flestum Svíum kost á að sjá myndlist. Talið var að það að sjá 

góða list myndi vekja áhuga þjóðarinnar á myndlist (Lindberg 1988:259).  

Á sjötta áratugnum var gerð uppeldisáætlun í Svíþjóð þar sem lögð var áhersla á 

greiningu myndmáls myndlistar, litafræði, formfræði, myndbyggingu og fleira. Þarna 

kom fram nýtt sjónarmið sem fól í sér virka þátttöku áhorfenda og sett var 

spurningamerki við gildi beinnar kennslu og miðlunar. Gerðar voru æfingar til að skoða 

samspil lita og forma og gefa innsýn í þau vandamál sem listamaður stóð frammi fyrir 

þegar hann var að byggja upp mynd. Markmiðið var einnig að þjálfa tilfinningu fyrir 

fagurfræði og ýta undir ímyndunarafl barna. Rithöfundurinn Sandro Key-Aaberg, sem var 

einn af upphafsmönnum þessara tilrauna, skrifaði í grein árið 1961 að eitt af 

höfuðmarkmiðum uppeldisfræði myndmennta væri að sjá börnum fyrir viðfangsefnum 

sem þroskuðu tilfinningu þeirra fyrir fagurfræði. Ekki væri aðeins þörf á þekkingu, heldur 

þyrfti einnig að þjálfa skynfærin til að sjá, heyra, skilja og upplifa og sjá börnum fyrir 

tækifærum til að tjá sig (sama rit, bls.261–263).  

Á árunum 1960–1970 urðu hugmyndir um mikilvægi þess að miðla þekkingu til barna í 

myndlistarkennslu áberandi. Lögð var áhersla á að greina lykilhugtök og viðhorf sem 

gætu stuðlað að auknum skilningi barna á listum. Áður hefur verið fjallað um hvernig 

stórveldin kepptust á þessum tíma við að sanna sig á sviði tækniframfara og vísinda og 

þegar Bandaríkjamenn töpuðu geimkapphlaupinu árið 1957 fóru þeir að endurskoða 

hugmyndir um nám. Margir kennslufræðingar í Bandaríkjunum töldu mikilvægt að stuðla 

að skapandi hugsun barna, en þá helst í tengslum við raungreinar.  

Fljótlega fóru menn einnig að efast um gildi hugmynda Reads sem taldi listuppeldi verka 

sem mótvægi við ómanneskjulegt samfélag. Kringum 1970 var leitað leiða til að efla 

gagnrýna hugsun barna gegnum myndskoðun. Markmiðið var að hjálpa börnum að skilja 

hvernig myndmál væri notað við að móta hugmyndir og viðhorf fólks. Lögð var áhersla á 

myndgreiningu sem ætlað var að gera börn færari um að nálgast myndmál auglýsinga og 

fjölmiðla á gagnrýnin hátt (Chapman 1978:16–17).  

Laura Chapman segir myndmenntakennara í Bandaríkjunum hafa lagt megin áherslu á 

sköpun barna gegnum tíðina. Börnum hafi lítið verið hjálpað við að skoða myndlist og 
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læra að meta hana. Í bók sinni, Approaches to Art in Education (1978), lýsir hún stöðu 

myndmenntakennslu á áttunda áratug tuttugustu aldar í Bandaríkjunum. 

Í kennslufræðilegum hugmyndum á þessum tíma, segir Chapman, var viðhorfið það að 

kynna þyrfti börnum grunnhugtök í listum og könnunaraðferðir sem gæfu þeim tækifæri 

til að læra um innihald lista. Um leið þyrfti listkennsla barna að fela í sér reynslu sem 

stuðlaði að persónulegum þroska barna. Chapman segir að reynt hafi verið að hjálpa 

börnum að átta sig á merkingu listaverka. Þau voru virk í myndskoðunarferlinu og lögðu 

gagnrýnið mat á gildi verka. Þó segir hún gildi myndlistarverka fyrst og fremst hafa verið 

metið út frá handverkskunnáttu, en ekki innihaldi (1978:4–18).  

Listkennarar höfðu trú á gildi þess að börn skoðuðu verk listamanna og töldu það geta 

verið gefandi fyrir börn að kynnast því: 

• hvernig list væri búin til,  

• hvað hún gæti tjáð,  

• hvernig hún væri hluti af daglegu lífi og 

• með því að öðlast aukinn skilning á myndlist yrðu börn meðvitaðri 

um það hversu fjölbreytileg mannleg reynsla gæti verið.  

4.3 DBAE, fagmiðuð listkennsla  

Lengi vel lituðu rómantísk viðhorf hugmyndir um myndmenntakennslu, til dæmis 

hugmyndir um mikilvægi sjálfstjáningar og sköpunar fyrir persónulegan og félagslegan 

þroska einstaklingsins. Sjaldnast var til námskrá sem lýsti hvað kenna skyldi í 

myndmennt eins og í öðrum greinum skóla. Kennarar höfðu því mikið frelsi til að fara 

eigin leiðir í myndmenntakennslu, en spurning hvort að námsmarkmið væru alltaf nógu 

skýr.  

Upp úr 1970 fóru menn í Bandaríkjunum að reyna að skilgreina myndlistarkennslu sem 

námsgrein sem samræmdist almennum kennslumarkmiðum skóla (Dobbs 1992:83–85). 

Bandaríski auðjöfurinn John Paul Getty var áhugamaður um listir. Hann ánafnaði miklum 

fjármunum til að styðja við myndmenntakennslu í Bandaríkjunum og árið 1982 var sett á 

stofn miðstöð, The Getty Center for Art.  
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Markmið stofnunarinnar var að þróa áætlun um myndmenntakennslu sem byggði á breiðu 

sjónarhorni og gæti verið aðstoð fyrir myndmenntakennara. Menn vildu auka gæði 

myndmenntakennslu og auka virðingu fyrir henni sem námsgrein. 

Leitað var ráða hjá listgreinakennurum og sérfræðingum á sviði kennslufræði frá öllum 

Bandaríkjunum og rannsóknarvinna þeirra leiddi til þeirra hugmynda sem kallaðar hafa 

verið DBAE (Discipline-based art education) eða fagmiðuð listkennsla.  

Getty stofnunin fann ekki upp hugmyndir fagmiðaðrar listkennslu heldur lýsa þær frekar 

hugmyndum um nálgun í myndmenntakennslu sem höfðu verið að þróast í 

Bandaríkjunum síðastliðna tvo áratugi á undan (Dobbs 1992:83–85). 

Hugmyndir að baki fagmiðaðrar listkennslu eru meðal annars sprottnar frá kenningum 

Jerome Bruners sem fjallað hefur verið um og fleiri fræðimönnum sem aðhylltust 

hugmyndir námskrárhreyfingarinnar upp úr 1965. Þessar hugmyndir snerust um að 

kynnast þeim hugtökum og sjónarhornum sem hver náms- eða vísindagrein byggist á. 

Margir kennslufræðingar hafa komið við sögu við að þróa hugmyndir um fagmiðaðaða 

listkennslu og má þar nefna menn eins og Elliot Eisner og Howard Gardner (Dobbs 

1998:19). 

Fagmiðuð listkennsla er fyrst og fremst ætluð fyrir kennslu í grunnskóla en einnig 

kennslu á listasöfnum. Með þessari aðferð er reynt að stuðla að því að börn skoði og 

kynnist myndlist frá mörgum sjónarhornum (Dobbs 1992:12).  

Kennslan skiptist aðallega í fjóra þætti: listsköpun, listagagnrýni, listasögu og fagurfræði. 

Markmiðið með því að taka alla þessa þætti inn í listkennsluna er sú trú að þeir geti 

hjálpað börnum: 

• að skilja og njóta myndlistar,  

• að átta sig betur á hlutverki og þætti hennar í menningu og samfélagi 

manna,  

• að skilja betur það ferli sem liggur að baki listsköpun og  

• við eigin sköpun. 

Í hugmyndum fagmiðaðrar listkennslu er gerð grein fyrir því hver sé tilgangurinn með að 

taka hvern hinna fjóru þátta inn í myndmenntakennslu og hvernig megi gera það.  
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Listasaga 

Listasaga felst í því að hjálpa börnum að skilja og meta framlag lista í samfélagslegu, 

mennningarlegu og sögulegu samhengi. Einnig geta börn lært að meta stílbrögð einstakra 

listamanna og ólíkar stefnur með því að kynnast myndlist og hugmyndum sem liggja að 

baki gerð ákveðinna myndlistarverka (Dobbs 1992:21).  

Listgagnrýni  

Listgagnrýnendur skoða listaverk og bregðast við þeim. Þeir lýsa þeim, túlka þau, dæma 

þau og setja fram kenningar um listir. Þeir reyna að greina hvert sé megin innihald og 

merking listaverks. Þetta byggir á skynjun þeirra af verkinu og lýsingu á því. Þeir velta 

fyrir sér hvert sé gildi verksins og jafnframt ræða þeir um eðli myndlistar (Dobbs 

1998:32). Það að vinna á þennan hátt með börnum getur veitt þeim aukna innsýn inn í 

heim myndlistar. Þau meta og þurfa að rökstyðja mat sitt. 

Fagurfræði 

Fagurfræði fjallar um svið heimspeki þar sem varpað er fram spurningum um eðli, 

merkingu og gildi listar og annarra fyrirbæra út frá fagurfræðilegu sjónarhorni. Það að 

velta fagurfræðilegri upplifun fyrir sér getur hjálpað börnum að skilja hvað greinir list frá 

annars konar fyrirbærum. Fagurfræði getur veitt börnum innsýn í þann hugmyndaheim 

sem listamenn, listgagnrýnendur, listfræðingar og aðrir sérfræðingar á sviðinu byggja 

túlkun sína og dóma um listir á. 

Listsköpun 

Lýsa má listsköpun sem ferli þar sem unnið er út frá eigin reynslu, því sem maður sér, 

hugmyndum sínum, tilfinningum og öðru með því að búa til list með aðstoð mismunandi 

miðla, verkfæra og aðferða. Listmunir sem afrakstur byggja þá á þessu samspili milli 

ætlunarverks listamannsins, hugmynda hans og viðhorfa, menningarlegs og félagslegs 

umhverfis og þeirra miðla og efniviðar sem hann kýs að vinna með (Dobbs 1998:20–27). 

Aðalnámskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Listgreinar 1999:9–12) er þáttum myndmenntar skipt niður í 

sköpun, túlkun og tjáningu annars vegar og skynjun, greiningu og mat hins vegar. Inntak 

greinarinnar er flokkað í: 
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• lögmál og aðferðir greinarinnar, 

• félagslegt og sögulegt samhengi og 

• fagurfræði og rýni  

Þetta eru þeir þættir sem fagmiðuð listkennsla byggist á og ljóst að hugmyndir um hana 

liggja hér til grundvallar. Í þrepamarkmiðum fyrir hvert námsár grunnskólans er tekið 

mið af þeim þáttum sem nefndir voru hér að framan. 

Í námskránni er fjallað um listiðkun sem tjáningarleið og að listir dýpki sjálfsvitund 

manna. Eðli listiðkunar sé að spyrja sig og leita svara og skapandi hugsun sé eiginleiki 

sem komi mönnum til góða í öllum atvinnugreinum.  

Auk þess að kenna tjáningarleiðir myndlistar hjálpi myndsköpun nemendum að skilja 

myndræna hugsun og geri þá læsa á umhverfi sitt. Þeir þurfi að öðlast þekkingu og 

skilning á eðli myndlistar og því menningarlega samhengi sem listaverk eru sköpuð í. 

Jafnframt þurfi nemendur að öðlast hæfni til að skynja og skilgreina myndlist og meta á 

rökstuddan hátt.  

Það að njóta lista séu lífsgæði sem allir eigi rétt á að njóta og það næri tilfinningalíf 

manna og vitsmuni. Mikilvægt þykir að tjá og þekkja eigin hugmyndir og virða 

tifinningar og túlkanir annarra. Þekking og skilningur á list séu forsendur fyrir virkri 

þátttöku í menningunni og listir geti hjálpað okkur að meta menningarlegan 

fjölbreytileika. 

Jafnframt segir að listir séu áhrifavaldur í upplýsingamiðlun samtímans sem móti viðhorf 

og gildismat einstaklinga. Listir séu uppistaða í menningararfi þjóðarinnar og endurspegli 

þær sjálfsmynd samfélagsins, gildi þess og venjur, en ögri mönnum um leið.  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að örva beri sköpunarhæfni barna og sköpunargleði og búa 

þeim aðstæður og efnivið sem ýti undir frjálsa og skapandi tjáningu (1999:10). 

Myndsköpun barna sé mikilvægur tjáningarmiðill og skapandi myndmótun efli 

sjálfstraust barna. Gegnum myndsköpun læri barn að miðla hugmyndum sínum og 

tilfinningum til annarra. Hlutverk leikskólakennarans sé að sjá börnum fyrir viðeigandi 

tækifærum og efnivið, sýna tilraunum þeirra áhuga og gleðjast með þeim yfir 

afrakstrinum (1999:22–24). 

Jafnframt segir að veita skuli börnum í leikskóla tækifæri til að njóta lista. Fram kemur að 

leikskólum beri að sjá til þess að börn komist í kynni við ýmiss konar listaverk og 
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listiðnað. Lærdómsríkt sé fyrir barn að fara á listsýningar og listasöfn og heimsækja 

jafnvel vinnustofur lista- og listiðnaðarmanna. Slíkar ferðir þurfi að undirbúa vel svo að 

barnið geti notið þeirra undir leiðsögn (1999:23). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er gerð grein fyrir gildi mismunandi þátta myndmennta fyrir 

börn. Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um gildi myndsköpunar fyrir börn og fram 

kemur mikilvægi þess að þau kynnist myndlist. Þó er ekki rætt um í hverju gildi 

listskoðunar með yngri börnum sé fólgið.  

Í stuttu máli 

Hugmyndir sem fram komu um gildi myndlistaruppeldis eru margvíslegar. Í þeim birtast 

mismunandi hugmyndir um nám og uppeldi. Einnig endurspegla þær hvernig breytingar í 

myndlist og samfélagsaðstæður á hverjum tíma höfðu áhrif á þróunina. Fram komu 

hugmyndir um:  

• mikilvægi sjálfstjáningar barna fyrir þroska þeirra, 

• að myndlistarkennsla ætti að felast í tilraunum með ýmiss konar 

efnivið, 

• að börn gætu gegnum myndsköpun tjáð hugmyndir sínar og 

skoðanir, 

• að gegnum sjálfstjáningu í myndsköpun fengju börn útrás fyrir 

tilfinningar sem ekki fengist með öðrum leiðum, 

• að það að sjá góða list vekti áhuga á myndlist, 

• að leggja þyrfti áherslu á formgreiningu með því að skoða samspil 

lita, forma og fleira, 

• að miðla þyrfti þekkingu til barna í tengslum við myndlist, 

• að veita þyrfti börnum innsýn í myndsköpunarferli listamanna, 

• að efla þyrfti tilfinningu barna fyrir fagurfræði með því að þroska 

færni þeirra til að horfa og skilja listaverk, 
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• að gegnum myndskoðun mætti gera börn gagnrýnin á myndmál sem 

reyndi að móta viðhorf folks (t.d. auglýsingar og fjölmiðlar),  

• að kynna þyrfti börnum hvað myndlist gæti tjáð, 

• að hjálpa þyrfti börnum að tengja myndlist daglegu lífi, 

• að með því að auka skilning barna á listum áttuðu þau sig betur á 

fjölbreytileika mannlegrar reynslu, 

• að kynna þyrfti börnum menningararf sinn og  

• að vekja þyrfti börn til meðvitundar um hlutverk lista. 

Með tilkomu fagmiðaðrar listkennslu var sett fram heildstæð námskrá fyrir 

myndmenntakennslu barna. Gefnar voru út leiðbeiningar og ýmiss hjálpargögn fyrir 

nemendur og kennara, en áður var það meira undir hverjum og einum kennara komið 

hvernig hann vann í tengslum við myndmenntakennslu sína.  

Talsmenn fagmiðaðrar listkennslu telja að börn geti lært ýmislegt með þessari nálgun og 

má þar nefna að: 

• list opnar börnum dyr að sinni eigin menningu og menningu annarra, 

• umfjöllun um list getur veitt börnum tækifæri til að hafa samskipti 

með ólíkum leiðum, 

• list getur ýtt undir leiðir barna til könnunar, til dæmis með því að 

taka eftir, lýsa, greina og leggja mat á hluti, 

• list getur hjálpað börnum að finna lausnir og að velja og hafna, 

• list getur veitt börnum innsýn í eitt það hæsta sem mannleg ímyndun 

hefur fengið áorkað og hjálpað þeim að læra að meta það og 

• list getur hjálpað börnum í tengslum við þeirra eigin sköpun. 

Hugmyndir fagmiðaðrar listkennslu hafa öðlast mikla útbreiðslu, bæði í Bandaríkjunum 

og annars staðar og litað hugmyndir manna um myndmenntakennslu eins og sjá má í 
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Aðalnámskrá grunnskóla. Áhrifa þeirra gætir bæði í kennslu grunnskóla og safnakennslu 

listasafna. 

Í þessum kafla hefur annars vegar verið fjallað um hugmyndir um gildi listskoðunar fyrir 

börn á fyrri hluta tuttugustu aldar og hins vegar áherslur í myndmenntakennslu í 

Bandaríkjunum fram til loka tuttugustu aldar. Í næsta kafla verður gerð betur grein fyrir 

hvað einkennir hugmyndir manna í dag um listuppeldi barna. 
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5 Myndskoðun og safnakennsla 

5.1 Inngangur 

Í fyrstu köflunum fjórum hefur verið fjallað um þróun vestrænnar myndlistar og þróun 

hugmynda um menntun og uppeldi barna. Einnig hefur verið gerð grein fyrir áherslum í 

listskoðun með börnum og hvað mönnum hafa þótt mikilvægir þættir í listkennslu þeirra 

á tuttugustu öld. Þessi skrif eru hugsuð sem grunnur til að byggja á þegar skoðaðar eru 

hugmyndir manna í dag um listskoðun. Skrifin í þessum fyrri hluta eru hugsuð þannig að 

allir sem áhuga hafa á listskoðun með börnum geti haft gagn af. 

Í þessum kafla og þeim næsta eru skoðaðar hugmyndir um listskoðun barna í dag. Í þeim 

fyrri er leitast við að greina ólíkar hugmyndir sem liggja að baki, hvað menn telja hafa 

áhrif á reynslu barna af listskoðun og hvernig hugmyndir um hlutverk listasafna hefur 

breyst frá því að vera staðir sem varðveittu gersemar yfir í staði sem hafa mikilvægu 

kynningar- og menntunarhlutverki að gegna. Í þeim síðari verður kannað viðhorf 

starfsfólks nokkurra listasafna sem sýna meðal annars nútímamyndlist til þjónustu- og 

miðlunarhlutverks síns og hvaða gildi menn telja skoðun nútímalistar geta haft fyrir nám 

barna. 

Í bók sinni Konstpedagokkens dilemma segir Anna Lindberg að tvær hugmyndir um 

listskoðun með börnum togist á. Þó að nokkuð sé um liðið að hún setti fram þessar 

hugmyndir sínar má enn sjá hvernig þær birtast í safnakennslu fyrir börn og viðhorfum 

manna til listskoðunar. Annars vegar, segir Anna, eru aðilar sem aðhyllast 

upplifunarhugmyndir og hins vegar þeir sem aðhyllast uppeldishugmyndir (1988:293).  

Þessar tvær hugmyndir endurspegla í raun sömu skiptingu og fram hefur komið í 

hugmyndum skólamanna gegnum tiðina um nám og kennslu barna. Algengast er þó að 

reynt sé að sinna báðum þessum þáttum í safnakennslu í dag og að hvort tveggja þyki 

mikilvægt. 

Listasöfnin móta hvert fyrir sig þá leið sem þeir vilja nota til að kynna börnum þá 

myndlist sem söfnin hafa að geyma. Ekki er stuðst við ákveðna opinbera námskrá eins og 

í skólum sem gerir það að verkum að þau hafa meira frelsi til að þróa eigin starfsemi. 

Hins vegar má segja að þau fái ef til vill ekki þann stuðning sem til þarf til að móta starf 

sitt á markvissan hátt. Margir kvarta einnig undan því að ekki hafi verið gerðar 
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nægjanlegar rannsóknir á því hvers konar aðferðir við safnakennslu skili sér best í námi 

og þroska barna. Hugmyndir þær sem þróaðar voru með fagmiðaðri listgreinakennslu, þar 

sem markvisst er unnið að því að nota myndskoðun, gagnrýni á myndlist og þjálfun í 

fagurfræðilegri hugsun með börnum hafa þó haft víðtæk áhrif bæði á 

myndmenntakennslu í skólum, safnakennslu og viðhorf skólafólks til mikilvægis safna 

sem fræðasetra. Á þeim tíma sem Lindberg setti fram hugmyndir sínar voru hugmyndir 

fagmiðaðrar listgreinakennslu að ryðja sér til rúms og áhrifa þeirra farið að gæta, en þó 

spurning hversu markvisst unnið var eftir þeim og hefur margt breyst síðan. 

Í hugmyndum manna í dag um safnakennslu má einnig greina mikla trú á mikilvægi 

félagslegra samskipta í tengslum við myndskoðun og því hvernig áhugasvið og 

bakgrunnur hvers og eins hefur áhrif á það nám sem á sér stað á söfnum. Mikilvægt þykir 

að skoða hvers konar hvatningu safnagestir fá og hvernig þeim er hjálpað að vinna á 

virkan hátt úr upplýsingum og upplifunum sínum og tengja það eigin reynslu. Þessar 

hugmyndir eru í anda Vygotskys og koma frá mönnum sem aðhyllast félags- og 

menningarlegar kenningar.  

Mikilvægt þykir að skoða hvernig safnagestum er hjálpað við að vinna úr upplýsingum á 

virkan hátt og tengja listskoðun eigin reynslu þeirra. Vygotsky taldi hina fullorðnu oft 

vera milliliði í að túlka umhverfi fyrir börn og gegnum þá lærðu börn að skilja og túlka 

heiminn (Intelligence 2007). Dewey taldi manninn ekki aðeins laga sig að aðstæðum 

heldur hefði hann sjálfur áhrif á þær (Myhre 1996:173). Dewey vildi ýta undir að börn 

sköpuðu tengsl milli hversdagslegrar reynslu sinnar og námsreynslu og að hún væri 

nytsamleg (Education 2007). Þetta samræmist vel hugmyndum manna um safnakennslu 

og listskoðun barna í dag. 

Í kaflanum um uppeldi og menntun var gerð grein fyrir greiningu Kohlbergs á 

kennsluhugmyndum í þrjá flokka. Skilgreining hans á rómantísku stefnunni lýsir 

ágætlega þeim hugmyndum sem Lindberg segir liggja að baki upplifunarkenningunni, en 

skilgreining hans á menningarmiðlunarstefnunni lýsir þá þeim áherslum sem einkenna 

uppeldiskenninguna. Þriðja skilgreining hans á framfarastefnunni lýsir svo hugmyndum 

þar sem áhersla er lögð á virkni barna í eigin námi, hlutverki hinna fullorðnu í því að 

skapa viðeigandi aðstæður til þess og mikilvægi þess að viðfangsefni séu við hæfi barna. 

Þetta eru þættir sem mönnum þykir mikilvægt að leggja áherslu á í safnakennslu í dag.  

5.2 Upplifunarhugmyndir 

Samkvæmt upplifunarkenningunni ræðst samspil milli áhorfanda og listaverks af innsæi 

hans og meðfæddum hæfileika til að lifa sig inn í útgeislun listaverksins. Þar af leiðandi 
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sé ekki hægt að miðla listaverki til barna. Í hæsta lagi megi gera tilraun til að skapa rétta 

stemningu kringum myndskoðun með börnum til að reyna að ýta undir upplifun þeirra af 

listaverkunum.  

Upplifunarkenningin hefur nokkrum sinnum komið við sögu í þessum skrifum, en hana 

má rekja til Immanuel Kants sem setti fram kenningu sína um upplifun rétt fyrir 

aldamótin 1800. Eins og áður sagði taldi hann bestu leiðina til að komast í samband við 

og skilja listaverk vera þá að fá tækifæri til að upplifa verkið á eigin forsendum í stað 

þess að einhver miðlaði þekkingu sinni á því. Hann taldi skoðun listaverks setja 

ímyndunarafl manna í gang. Fyrir tilstilli þess færu menn að íhuga og velta vöngum um 

listaverkið og leita leiða til að tjá upplifun sína af því (Danbolt 1999:71). 

Þessar hugmyndir eru rómantískar og í anda þeirra sem setja barnið í brennidepil. Manna 

eins og Rousseaus sem taldi börn búa yfir einstaklingseðli og að markmið menntunar ætti 

að vera að veita börnum tækifæri til að þroskast náttúrulega. Innsta eðli mannsins snerist 

að miklu leyti um tilfinningar, hugarflug og ímyndunarafl (Myhre 1996:96). Trú þeirra 

sem aðhyllast þessar hugmyndir er þá sú að getan til að horfa á list komi innanfrá. 

Upp úr 1900 birtust hugmyndir um fagurfræðilega upplifun hjá mönnum sem létu sig 

listskoðun barna varða. 

Upplifunarhugmyndir hlutu aukna viðurkenningu þegar sálfræðingar á sviði þróunar- og 

skynjunarsálarfræði settu fram kenningar um að sú gleði sem manneskja fyndi þegar hún 

sæi listaverk væri náttúrulegt og eðlislægt fyrirbæri (Illeris 1999:18). Áður hefur verið 

fjallað um Fechner sem árið 1876 setti fram kenningar um fagurfræði byggðar á 

niðurstöðum tilrauna, en hann reyndi að komast að því hvernig til dæmis form og litir 

höfðu tilfinningaleg áhrif á fólk. Einnig hefur verið minnst á Lipps sem árið 1906 gaf út 

bók þar sem hann heldur því fram að listaverk ýti undir ákveðnar upplifanir hjá 

áhorfendum og það sé inntak þessara upplifana sem sé hin eiginlega list.  

Fjallað hefur verið um fyrstu ráðstefnuna sem haldin var í tengslum við uppeldisfræði 

myndlistar árið 1901 þar sem sérfræðingar í listasögu, listaheimspeki, kennarar og 

listamenn komu saman. Listamönnum fannst kennarar vera að þröngva sér inn á sinn 

vettvang. Listaverk væri unnið út frá tilfinningum listamanns og ákveðinni stemningu og 

áhorfandinn hlyti að skynja verkin í samræmi við það (Lindberg 1988:137). Þarna kom 

skýrt fram sú trú að áhorfendur ættu að upplifa listaverk á eigin forsendum og að verkin 

töluðu fyrir sig sjálf. 

Einnig hefur verið fjallað um Ellen Key sem um sama leyti gaf út bók þar sem fram 

kemur það viðhorf hennar að hver og einn þurfi að fá tækifæri til að upplifa 



113 

myndlistarverk einn og með sjálfum sér og fá tækifæri til að leyfa verkunum að hafa 

tilfinningaleg áhrif á sig (Lindberg 1988:191–207). 

Finna má dæmi um texta frá sjötta og sjöunda áratug tuttugustu aldar þar sem því er 

haldið fram að eðli listamanna og barna sé upprunalegri og óspilltari en eðli annars folks. 

Því sé hætta á þvi að venjulegir fullorðnir skemmi hina hreinu fagurfræðilegu upplifun 

barna með eigin viðhorfum og tengingum (Illeris 2000:40–47).  

Herbert Read hafði mikil áhrif á þessum tíma og taldi hann að aðalmarkmið listuppeldis 

væri að varðveita meðfædda hæfileika barna til skynjunar og að hjálpa þeim að tengja 

þessa skynjun umhverfi sínu.  

Gunnar Danbolt hefur skipt hugmyndum um upplifun í tvennt. Annars vegar eru 

kenningar sem leggja höfuðáherslu á sérstakar fagurfræðilegar upplifanir sem hvert 

listaverk getur vakið hjá áhorfanda, kenningar þar sem velt er fyrir sér hvers konar 

upplifun hið fagra hvort sem það er náttúran eða listin kallar fram. Til þess að að öðlast 

slíka upplifun þurfi menn að vera opnir gagnvart listaverkinu. Síðan Kant og Schiller 

settu fram hugmyndir sínar um fagurfræðilegar upplifanir af listaverkum hafa hugmyndir 

manna um listir breyst. Í dag geta menn búist við hverju sem er þegar list er annars vegar 

og hún endurspeglar ekki endilega sameiginlegan veruleika okkar og hið fagra. Þessar 

hugmyndir sem lýst var að framan eiga hins vegar við um slík verk. Í kjölfar breyttra 

aðstæðna hafa menn þurft líkt og með listhugtakið að endurskilgreina hugtakið 

fagurfræði og upplifun nær nú yfir margt sem fæstir myndu flokka undir fegurð (Danbolt 

1999:71–73).  

Danbolt lýsir nýrri útgáfum af upplifunarkenningunni þannig að menn séu uppteknari af 

þeim tilfinningalegu viðbrögðum sem listaverk vekja. Þau geti annars vegar vakið reiði 

eða hneysklun og hins vegar veitt mönnum nýja sýn á hluti og hlotið náð fyrir augum 

áhorfandans. Þessar hugmyndir sem snúast ekki eingöngu um fagurfræði kallar hann 

móttökukenningar. Aðalatriðið samkvæmt þeim er að listaverk kalli fram viðbrögð og þá 

skiptir minna máli hver þau eru, bara að þau vakni.  

Fagurfræðileg upplifun 

Margir hafa reynt að lýsa þeirri upplifun sem menn geta orðið fyrir þegar þeir standa 

andspænis listaverki, upplifun sem er svo sterk að menn verða gagnteknir, ýmist með því 

að reyna að skilgreina hana almennt eða að lýsa slíkri reynslu af eigin raun. 

Sálfræðingurinn Bjarne S. Funchs setti árið 1997 fram hugmyndir um hvernig 

listupplifun geti skilað sér í því sem hann kallar andlegan auð (psykisk kapital). 
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Listupplifun geti orðið til að auka ímyndunarafl og jafnframt færni einstaklings til að 

vega og meta og hæfileika til að skilja aðra (Illeris 1999:26). 

Hann lýsir þessari fagurfræðilegu upplifun sem örstuttu augnabliki þar sem áhorfandinn 

hættir að vera hann sjálfur og verður eitt með listaverkinu. Hann gleymir stund og stað og 

verður sérstaklega vakandi og upplifir listaverkið sem eina skínandi heild. Þessa stund, 

segir Funchs, vera eins og trúarleg vellíðan þar sem ýmsir tilvistarlegir þættir byggðir á 

fyrri lífsreynslu áhorfandans taka á sig skýra mynd (sama rit, bls. 26). 

Lýsing Deweys á fagurfræðilegri reynslu er ekki svo ólík þeirri mynd sem Funchs dregur 

upp. Dewey segir listskoðun geta ýtt undir sérstaka reynslu hjá áhorfanda sem verði til að 

breyta hugmyndum hans um heiminn og sjálfan sig. Listin geti ýtt við okkur þannig að 

við gleymum stund og stað og upplifum heiminn fullan af möguleikum (Dewey 

1934:110). 

Einnig má finna lýsingar fólks þar sem það reynir að lýsa þeirri upplifun sem það hefur 

sjálft orðið fyrir af þessu tagi. Anna M. Kindler (1997:12–16), sérfræðingur í 

uppeldisfræði myndmennta, lýsir fagurfræðilegri upplifun sem hún varð fyrir þegar hún 

stóð andspænis verki eftir franska impressjónistann Monet. Sú tilfinning sem vaknaði hjá 

henni endurspeglaði ótta hennar og drauma um fullorðinslíf. Hún lærði margt um sjálfa 

sig og þá gjöf sem fagurfræðileg upplifun getur veitt. Sú tilfinning sem hún hafði af 

söfnum fram að þessu var að hún ætti ekki heima þar. 

Dansarinn Isabella Duncan hefur lýst fagurfræðilegri reynslu á eftirfarandi hátt:  

Ég sat þarna klukkustundum saman fyrir framan myndina. Hún heillaði mig. Ég sat þarna þar 

til ég sá blómin vaxa, hina nöktu fætur dansa og  líkama sveigjast. Þar til sendiboði 

hamingjunnar vitjaði mín og ég hugsaði: Ég ætla að dansa þessa mynd og flytja öðrum 

þennan ástaróð, þá uppljómun sem mér hefur hlotnast. Ég vil veita þeim gegnum dansinn 

slíka alsælu (Soren 2000:9–14). 

Það getur vakið sterka tilfinningu að sjá listaverk á söfnum, verk sem er eitt sinnar 

tegundar í allri veröldinni. Upplifun sem margir líkja við trúarreynslu, enda söfnum 

stundum líkt við musteri utan um list. Mönnum ber saman um að það sé mjög dýrmætt að 

verða fyrir slíkri reynslu og margir kannast við þá tilfinningu sem hún getur vakið af 

eigin raun. Ýmsir efast þó um að hægt sé að setja upplifun inn sem markmið í 

safnakennslu eða myndmenntakennslu skóla. Erfitt sé að tryggja að slík upplifun eigi sér 

stað þar sem ekki sé nægilega mikið vitað um hvað veki hana. Jafnframt gagnrýna menn 

þá áherslu sem margir hafa lagt á gildi listskoðunar til sterkrar upplifunar. Þeir velta því 

til dæmis fyrir sér hvort að listaverk séu eitthvað endilega betur til þess fallin að vekja 

slíkar tilfinningar en önnur reynsla (Storr 1997:17–19).  
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Eins og fram hefur komið gerir nútímamyndlist oft þá kröfu til áhorfandans að hann túlki 

listaverk og taki þannig þátt í að glæða verkið merkingu. Það er þó spurning hvort það 

gerist sjálfkrafa eða hvort að menn þurfi ekki að hafa einhvern myndlistarlegan grunn til 

þess.  

5.3 Uppeldishugmyndir 

Hér að ofan hefur verið reynt að gera grein fyrir hvað einkennir upplifunarhugmyndina, 

sem Anna Lindberg segir vera aðra þá hugmynd sem einkennir safnakennslu, og viðhorf 

manna til þess hvað myndskoðun getur fært mönnum. Hin hugmyndin er sú sem hún 

kallar uppeldishugmyndina. Eins og áður sagði er uppeldishugmyndin í anda þeirra 

skólamanna sem kenndir hafa verið við menningarmiðlunarstefnu. Þeir leggja áherslu á 

að miðla börnum þekkingu og menningararfi fortíðar. Skoðun þeirra er sú að skólinn og 

listasöfn eigi á lýðræðislegan hátt að miðla börnum af menningararfinum og þar með 

sinni eigin sögu. Fjallað hefur verið um Dilthey sem sagði manninn vera lið í sögulegri 

þróun og ekki væri hægt að skilja hann nema í menningarsamhengi hans. Uppeldi fælist 

meðal annars í því að vaxa inn í menningar- og þjóðlíf með því að taka aðra sér til 

fyrirmyndar og samsama sig þeim (Myhre 1996:138–142). Einnig hefur verið lýst 

hvernig Svíinn Laurin vildi miðla börnum listasögu í tengslum við listskoðun upp úr 

aldamótunum 1900. Hugmyndin er sú að börn öðlist sögulegan bakgrunn sem verði til að 

auka skilning þeirra á eigin menningu.  

Sumir sem aðhyllast uppeldishugmyndir þessar líta svo á að markmið með listskoðun eigi 

fyrst og fremst að vera að jafna félagslega stöðu fólks. Það að vita eitthvað um myndlist 

sé hluti af því að vera upplýstur einstaklingur og því sé mikilvægt að kunna einhver skil á 

henni. Grunnhugmyndin að baki er sú að það að kunna að meta list velti fyrst og fremst á 

því að menn hafi góðan smekk. Best sé að þroska með mönnum góðan smekk með því að 

miðla þeim af listfræðilegri þekkingu. Þá er átt við að læra að þekkja ákveðnar 

listastefnur og hvað einkennir góða list að mati sérfræðinga (Illeris 1999:28).  

Ein megin ástæða þess að farið var að opna listasöfn aðals og kirkju almenningi kringum 

1800 var einmitt sú að góður listsmekkur var talin félagsleg nauðsyn. Sýningar 

Louvresafnsins í París sem allar voru í einkaeigu voru opnaðar fyrir almenning eftir 

frönsku stjórnarbyltinguna árið 1792 og til varð hópur manna sem hafði áhuga á 

myndlist. Það þótti mikilvægt meðal hinnar ört vaxandi borgarastéttar að sýna listum 

áhuga (Favrholdt 2000:58–59).  

Í kjölfar heimssýningarinnar í London árið 1851 kom upp sú hugmynd að reisa söfn þar 

sem allar stéttir gætu kynnst almennum lögmálum um smekk gegnum skoðun á úrvals 
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verkum sem listamenn höfðu unnið gegnum aldirnar. Þetta var gert í þeim tilgangi að 

reyna að þroska með mönnum góðan smekk og tilfinningu fyrir vandaðri hönnun sem 

hefði þá áhrif á alla framleiðslu. Í kjölfar þess urðu til farandsýningar, listiðnaðarsöfn og 

safnaleiðsagnir (Lindberg 1988:71).  

Eins og sjá má af þessum lýsingum er tilgangur með því að miðla mönnum af 

myndlistararfi sínum tvíþættur. Annars vegar sá að menn öðlist aukinn skilning á sér og 

umhverfi sínu þar sem maðurinn sé liður í sögulegri þróun. Hins vegar var tilgangurinn sá 

að þróa með mönnum smekkvísi sem kæmi þeim til góða í félagslegu samhengi og sem 

neytendum. 

Nútímalegri útgáfa af uppeldishugmyndinni er sú að þekking á list og listasöfnum veiti 

mönnum menningarauð (cultural capital) sem þeir hafi þörf fyrir í félagslegum 

samskiptum. Upplýstar manneskjur falli betur inn í samfélagið en aðrir þar sem 

menningarlegur bakgrunnur fólks sé sameiginlegur. Líklegt sé að menningarauður komi 

mönnum til góða við að komast áfram í lífinu, þeir fái betri vinnu og meira mark sé á 

þeim tekið en öðrum sem ekki búa yfir sömu þekkingu (Illeris 2000:40–47). 

Bókmenntafræðingurinn Hans R. Jauss (1921-1997) lýsir því hvernig myndlist varð 

flóknari með tilkomu módernismans. Afleiðingarnar hafi orðið þær að í stað þess að 

listaverk byðu upp á ákveðna túlkun hafi verið opnað fyrir margvíslega 

túlkunarmöguleika áhorfandans og virkni hans í því að glæða verkið merkingu. Jauss 

segir að þeir sem hafa forsendur til þess séu þeir sem búa yfir myndlistarþekkingu. Hinir 

verði utanveltu og kunni best að meta list fyrri tíma. Þannig sýni nútímalistamenn 

áhorfendum ákveðinn trúnað með því að veita þeim tækifæri til eigin túlkunar, en á sama 

tíma gæti ákveðins hroka í garð þeirra (Lindberg 1988:254). 

Lýst hefur verið trú Deweys á fagurfræðilega reynslu og fellur sú lýsing vel að 

upplifunarhugmyndinni. Þó fannst honum líkt og Jauss nútímalist vera orðin algjörlega 

aðskilin dagsdaglegri reynslu manna. Hann vildi uppræta viðhorf sem hann kallaði 

safnahugmyndir um list, viðhorf sem flokkuðu ákveðna muni sem hálist (Shusterman 

2002:4). List yrði að vera allra en ekki eitthvað sem aðeins fáir nytu (McCall o.fl. 

2005:16).  

Félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1930–2002) taldi það krefjast þjálfunar að læra að 

að meta list. Hann gerði rannsóknir á söfnum í Evrópu til að komast að því hvort svo 

væri. Í niðurstöðum hans kom fram að fólk úr hærri samfélagsstigum sótti söfn oftar en 

aðrir, varði lengri tíma fyrir framan verkin og átti auðveldara með að átta sig á hvaða 

listaverk það hafði séð. Þessir aðilar voru hlynntari upplifunarhugmyndum en aðrir 

safnagestir og vildu í mörgum tilvikum fá tækifæri til að njóta myndlistar upp á eigin 
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spýtur. Margir þeirra voru á móti merkingum sem gætu hjálpað mönnum að öðlast aukna 

þekkingu á myndlist eins og upplýsingar og útskýringar við hlið verka. Með rannsóknum 

sínum komst Bourdieu að því að upplifunarhugmyndin hentaði þeim sem voru vanir 

myndlist og ferðum á listasöfn. Þessir sömu aðilar höfðu gjarnan list sem er viðurkennd 

góð fyrir augunum á heimilum sínum (Illeris 1999:20). 

Fólk sem ekki hafði vanist því að skoða myndlist var hins vegar ragt við að tjá sig um 

hana. Það var meðvitað um að þekking á list og listsmekkur væri talin endurspegla 

persónuleika viðkomanda, ásamt félagslega og menningarlega stöðu hans. Af þessum 

sökum væri best að vera varkár innan um vana safnagesti svo ekki væri litið niður á 

mann. Bourdieu heldur því fram að þeir sem hafa alist upp við list sem eðlilegan hluta af 

lífi sínu tali öðruvísi um list en þeir sem ekki hafa þetta veganesti. Þeir nota orðaforða 

sem tengist listheiminum á meðan þeir sem hafa minnsta reynslu af listskoðun lýsa því 

sem þeir sjá í verkunum, en ná ekki að kafa dýpra (Illeris 1999:26–28).  

Snemma á áttunda áratugnum sagði Laura Chapman viðhorf til safnakennslu oft litast af 

þeirri hugmynd að listaverk tali fyrir sig sjálf og að reynsla sé einstaklingsbundin. Af 

þeim sökum krefjist verkin ekki útskýringar við. Jafnframt hafi verið ákveðin hræðsla við 

að hrífa burt þann leyndardóm sem hvíli yfir listaverkum og söfnum og að of miklar 

útskýringar eyðileggi áhrif sýningarferðar. Þessi viðhorf, sagði hún, gera lítið úr 

menntunarhlutverki safna (1982:48–56). 

Elliot Eisner og Stephan Dobbs sem einnig eru sérfræðingar á sviði myndmennta gerðu 

árið 1988 rannsókn á því hvernig safnagestum væri hjálpað að skoða listsýningar. Þeir 

komust að þeirri niðurstöðu að oft væri lítið gert til þess að hjálpa fólki að skilja. 

Skýringartextar voru af skornum skammti og ástæðan sú að það var talið leiða athyglina 

frá verkunum og eyðileggja upplifunina. Þetta fannst þeim félögum undarleg rök frá fólki 

sem var hámenntað í listasögu. Þetta væru viðhorf sem yrðu til þess að breikka bilið milli 

þeirra sem höfðu innsýn í listasögu og hinna (Eisner og Dobbs 1988:6–15).  

Bourdieu taldi mikilvægt að losa skólann við þessar hugmyndir um mikilvægi þess að fá 

að upplifa sjálfur sem hann kallaði rómantískt bull. Hefja þyrfti vel grundað 

upplýsingamiðað listuppeldi barna og kynna þyrfti þeim grunnatriði í tengslum við 

myndlistarverk. Mikilvægust væri listasaga, þar sem hún væri grunnur til að byggja 

flóknari þekkingu og færni á. Þar átti hann við krefjandi umræður um list, meðal annars í 

tengslum við persónulega upplifun af myndlist (Illeris 1999:18).  
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Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um upplifunarhugmyndir og uppeldishugmyndir. Samkvæmt þeirri 

fyrri ræðst upplifun áhorfanda af sambandi hans við listaverk þegar hann stendur frammi 

fyrir því. Menn hafa reynt að lýsa og skilgreina fagurfræðilega upplifun sem getur orðið 

mjög sterk og haft djúpstæð áhrif á einstaklinginn. Aðrir gagnrýna þessar hugmyndir og 

telja listfræðilega þekkingu mikilvæga. Slíkar uppeldishugmyndir snúast að miklu leyti 

um mikilvægi þess að jafna aðstöðu manna til að njóta myndlistar. Fram kemur hvernig 

þeir sem eru óvanir myndlist eru ragir við að tjá sig um hana. Ástæðan er meðal annars sú 

að þeir eru hræddir við að litið verði niður á þá af þeim sem búa yfir meiri listfræðilegri 

þekkingu og reynslu. Einnig hefur verið sýnt fram á að þeir sem búa yfir þekkingu tala 

öðru vísi um myndlist en aðrir. Menn hafa talað um listþekkingu sem félagslegan auð 

sem komi mönnum ekki aðeins til góða við umfjöllun um listir, heldur sé liklegt að menn 

með slíkan bakgrunn njóti meiri virðingar og þessi þekking geti komið þeim til góða í 

lífinu almennt. Góður listsmekkur var talin félagsleg nauðsyn strax um 1800 meðal 

hinnar ört vaxandi borgarastéttar og enn virðist slík þekking hafa áhrif. Gegnum tíðina 

hefur ákveðinn hópur manna sótt myndlistarsýningar öðrum fremur en aðrir varla hætt sér 

inn á þennan vettvang. Til þess að ýta ekki undir stéttarmun eru margir þeirrar skoðunar 

að kynna þurfi öllum börnum myndlist svo þau hafi jafna möguleika á að njóta lista og 

velgengni í lífinu. Sum börn hafa forskot en það eru þau börn sem eru hluti af 

fjölskyldum sem telja það eðlilegan þátt í uppeldinu að fara með börn sín á söfn.  

Undir lok tuttugustu aldar gagnrýndu ýmsir fræðimenn listasöfn fyrir það að veita gestum 

ekki nægilegar upplýsingar um listaverkin og stuðning við skoðun verkanna. Þar sem þeir 

sem væru vanir myndlist áttu auðveldara með að skoða myndlist upp á eigin spýtur og 

kusu jafnvel að fá að upplifa sjálfir, án utanaðkomandi aðstoðar, væri þetta til þess fallið 

að breikka bilið enn meir milli þeirra og hinna sem ekki höfðu þennan sama bakgrunn. 

Aðrir þyrftu hins vegar að fá aðstoð og hjálp við að kynnast þessum heimi þar sem það að 

læra að meta list krefðist þjálfunar. 

5.4 Safnaleiðsögn, ákveðið samspil 

Flestir eru nú þeirrar skoðunar að hvorki sé nóg að miðla börnum þekkingu um listaverk 

né að láta þau afskiptalaus í þeim tilgangi að reyna að ýta undir upplifun þeirra af 

verkunum upp á eigin spýtur. Safnaleiðsögn með börnum þurfi einnig að vera fólgin í 

samspili milli þeirra og verkanna og mikilvægt sé að virkja börnin. Þau þurfi að hafa val 

um hvaða verk séu skoðuð og taka virkan þátt í því starfi sem fram fer á meðan á 

listskoðun stendur. Með því að fjalla um listaverk sem vekja áhuga þeirra og skapa 

samræður um verkin, þar sem þeirra hugmyndir eru jafnréttháar og safnakennarans, sé 
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líklegt að áhugi þeirra til að skoða og kafa dýpra sé vakinn. Safnaleiðsögn eigi þannig að 

vera ákveðið samspil, samspil milli áhorfanda og verks, samspil milli áhorfenda og 

samspil milli áhorfenda og safnakennara. 

Val barna og virkni þeirra  

Margir benda á mikilvægi þess að börn hafi val um viðfangsefni sem vekja áhuga þeirra. 

Malaguzzi hugmyndafræðingur Reggio Emilia taldi að ef svo væri yrðu börn forvitin og 

áhugasöm um að rannsaka og hver uppgötvun sem þau gerðu væri þeim dýrmæt, þar sem 

hún yrði til þess að auka skilning þeirra og þekkingu á viðfangsefninu (Malaguzzi 

1995:41).  

Sálfræðingurinn og kennslufræðingurinn Scott G. Paris er sama sinnis og telur mikilvægt 

að börn séu höfð með í ráðum þegar valdar eru listsýningar til að heimsækja og einnig 

varðandi það hvernig unnið er í tengslum við þær. Hann telur börn leggja meira á sig 

þegar þau fá að velja hvað þau vilja læra og hvernig. Viðfangsefni sem eru opin veki 

bæði forvitni nemenda, vilja þeirra til að taka þátt og þau tengist verkefninu nánar. Þó 

þurfi að tryggja að þau séu hvött til rannsóknar á viðfangsefnum sýningar ( Paris 

1997:22–27).  

Dewey var sama sinnis og taldi að leit barna að svörum myndi leiða huga þeirra á sömu 

braut og vísindamenn notuðu í leit að lausnum. Þegar menn stæðu frammi fyrir 

vandamáli yrðu þeir að beita rökvísi og skoða mismunandi möguleika til að finna bestu 

lausnina. Slíkar leiðir til könnunar og til að meta lausnir vildi Dewey nota með börnum 

við spurningar almennt, en ekki bara við viðfangsefni sem væru raunvísindalegs eðlis 

(Dewey 2007).  

Þroski barna 

Rannsóknir Bruners, eins hugmyndafræðings fagmiðaðrar listkennslu, áttu þátt í að kynna 

hugmyndir Piaget um að taka þyrfti mið af hugrænum þroskastigum barna í kennslu. 

Bruner hélt því fram að kenna mætti börnum hvaða námsþætti sem væru á öllum 

þroskastigum svo framarlega sem unnið væri í tengslum við viðfangsefnin á viðeigandi 

hátt (Bruner 2007). Á sama hátt finnst Paris að safnakennsla þurfi að vera byggð þannig 

upp að viðfangsefnin séu mátulega ögrandi og að gestir megi ekki verða ráðvilltir þegar 

þeir reyna sitt besta (1997:22–27). Þetta samræmist vel hugmyndum Piaget sem sagði 

ekki vera hægt að kenna hugsun, heldur þyrfti hún að þróast stig af stigi. Það sem örvaði 

þroskann mest væri þegar barn yrði fyrir reynslu sem samræmdist ekki þeirri formgerð 

hugsunar sem það réð yfir. Þá reyndi barnið að breyta hugsun sinni og aðhæfa hana 

þessari nýju reynslu (Myhre 1996:158). 
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Malaguzzi, hugmyndafræðingur leikskólanna í Reggio Emilia, lagði mikið upp úr því að 

börn byggðu upp þekkingu sína sjálf, en hinir fullorðnu þyrftu að sjá þeim fyrir 

viðeigandi námstækifærum til að stuðla að því. Þetta samræmist einnig hugmyndum 

Piaget sem taldi það hlutverk kennara að vera leiðsögumaður barna við að uppgötva sinn 

eigin heim frekar en að miðla þekkingu. Þar sem börn búa yfir mikilli getu taldi 

Malaguzzi hættu á að við sem eldri erum hindrum þau í að rannsaka með öllum mætti 

sínum þegar við stýrum því um of hverju þau kynnast. Það endurspegli hvað okkur finnst 

mikilvægt að þau kynnist og læri, sem er ekki endilega alltaf það sem vekur mestan 

áhuga barnanna (Malaguzzi 1995:41). 

I Reggio er lögð áhersla á að hinir fullorðnu rannsaki með börnunum sem jafningjar 

þeirra í stað þess að vera þeir sem vita réttu svörin og lausnirnar. Malaguzzi sagði hina 

fullorðnu geta lært mikið ef þeir hættu að vera alltaf að kenna og reyndu frekar að læra. 

Það gætu þeir gert meðal annars með því að stíga til hliðar smástund og skoða hvað 

börnin gerðu (1995:70–80). 

Helene Illeris er sérfræðingur á sviði safnakennslu og starfar sem rannsakandi við 

Kennaraháskólann í Kaupmannahöfn. Í rannsókn sem Illeris gerði á safnakennslu kom 

fram gagnrýni hjá börnum þegar um of mikla miðlun var að ræða í. Þau verk sem valin 

voru, voru þá ekki endilega þau verk sem höfðuðu mest til þeirra sjálfra og 

upplýsingarnar þess eðlis að þær vöktu ekki áhuga þeirra (2000:40–47). 

Tenging við fyrri reynslu 

Dewey taldi manninn ekki aðeins laga sig að aðstæðum heldur hefði hann áhrif á þær sem 

skapandi og hugsandi vera. Samspil manns við umhverfi nefndi Dewey reynslu (Myhre 

1996:173). Hann vildi ýta undir að börn sköpuðu tengsl milli hversdagslegrar reynslu 

sinnar og námsreynslu og að hún væri nytsamleg (Education 2007).  

Paris tekur undir það og telur varðandi safnakennslu menn læra best þegar þeir á virkan 

hátt vinna úr upplýsingum, upplýsingum sem jafnframt byggja á fyrri þekkingu. 

Mikilvægt sé því að skoða hvers konar hvatningu menn fá í safnakennslu til að tengja 

nýjan lærdóm við áhugasvið sitt, bakgrunnsþekkingu og viðfangsefni sem hafa 

tilfinningalegt gildi fyrir hvern og einn (1997:22–27).  

Malaguzzi taldi einnig að börn yrðu að geta tengt viðfangsefni eigin reynslu, annars væri 

hætta á að þau gætu ekki sett fram eigin hugmyndir um þau. Börn sagði hann stöðugt 

vera að endurskoða og breyta eigin hugmyndum og viðhorfum og því mjög fær í að 

rannsaka, uppgötva og heillast af nýjum merkingum sem umbreyttu þeim sjálfum (Katz 

1995:23). 
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Paris segir það sem hvetji safnagesti til könnunar oft tengjast þeirra eigin áhugasviði og 

þeim spurningum sem vakna hjá hverjum og einum. Hvatning sem tengist fagurfræði geti 

haft djúpstæð áhrif, þar sem hún kann að vekja upp minningar hjá mönnum. Þeir sjá 

jafnvel fyrri reynslu í nýju ljósi sem getur aukið skilning þeirra á persónulegan hátt. 

Samkvæmt þessum hugmyndum Parisar er því mikilvægt til að reyna að skapa aðstæður 

fyrir sterka fagurfræðilega upplifun hjá safnagestum, að gefa þeim tækifæri til að tengja 

skoðun listaverka persónulegri reynslu hvers og eins (1997:22–27). 

Í kennsluleiðbeiningum frá Tate söfnunum kemur fram að þar sem viðbrögð við 

listaverkum byggja á ólíkri persónulegri og félagslegri reynslu áhorfenda ætti hún að vera 

útgangspunktur þegar hugsað er um listaverk. Því þurfi börn að skoða listaverk út frá 

sjálfum sér. Kannað er hver fyrstu viðbrögð þeirra við listaverkum eru og hvað vekur 

þau. Lögð er áhersla á að tengja þurfi umræðuna reynslu barnanna, til dæmis með því að 

spyrja þau á hvað verkið minni þau, hvers vegna  og við hvað þau geti tengt verkið.  

Í kennsluleiðbeiningum þeirra er einnig bent á hvernig nota má kunnuglega hluti og 

ímyndir til að hjálpa börnum að skilja nútímalist, sem kann að virðast flókin og framandi, 

og skapa tengsl milli listaverks og veruleika barnanna (Charman o.fl. 2001:2–32). 

Félagsleg samskipti  

Rekja má kenningar um mikilvægi félagslegra samskipta allt aftur til Comeniusar, sem á 

sautjándu öld hélt því fram að það væri örvandi fyrir börn að vera saman og læra að þola 

og virða hvert annað þó ólík væru (Myhre 1996:70–73). Nýrri félags- og menningarlegar 

kenningar sem fjalla um það hvernig reynsla og þekking verði til byggja á hugmyndum 

Vygotskys en hann taldi vitrænan þroska fyrst og fremst aukast gegnum samskipti við 

aðra. Eitt mikilvægasta tæki barna til þess væri tungumálið. Hinir fullorðnu notuðu það til 

að miðla menningargildum og hugmyndum um lausnir til barna, en börn notuðu það hins 

vegar til að aðlagast umhverfinu. Hann taldi börn vera virk og forvitin í könnunarstarfi 

sínu, en hina fullorðnu fyrirmynd sem leiddu börn áfram í því starfi (Vygotsky 1978:24–

30). 

Scott Paris hefur bent á mikilvægi félagslegra samskipta við myndskoðun á söfnum. Það 

að ýta undir samræður og í sameiningu að bera saman og vega og meta hugmyndir verði 

til þess að safnagestir skoða mörg sjónarhorn. Spurningar, athugasemdir og nýjar 

hugmyndir veki undrun sem kitli forvitnina og hvetji til frekari rannsóknar (1997:22–27).  

Í hugmyndum Malaguzzi er mikil áhersla lögð á samvinnu barna og skoðanaskipti. Líkt 

og Paris telja menn í Reggio að það að skiptast á skoðunum og hugmyndum, ræða þær og 

meta á gagnrýnin hátt, sé mikilvægt til að byggja upp sjálfsmynd barna. Það að heyra sem 
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flest ólík sjónarmið og rökræða er talið vera góð leið til að fá skýrari mynd af eigin 

hugmyndum, endurskoða þær, læra hvert af öðru og þroskast. Samvinnan snýst alls ekki 

um það að vera alltaf sammála heldur þykir það æskilegt að mörg sjónarmið komi fram 

og tekist sé á um skoðanir (Gandini 1995:141–142). 

Anna Lindberg telur að vænlegasta leiðin í listuppeldi sé að bera saman ólíkar túlkanir 

barna á listaverkum og líta á þær sem jafn réttháar. Síðan megi reyna að komast að 

einhvers konar sameiginlegri niðurstöðu innan hópsins, samkomulagi sem þó sé opið. 

Þekking verði þannig til í samvinnu (1988:279).  

Í safnakennslu á Tate söfnunum einbeitir allur barnahópurinn sér að einu listaverki og 

ræðir um það í hóp auk þess sem unnið er að ýmsum verkefnum sem safnakennari lætur 

börnum í té. Talið er mikilvægt að börn fái þannig tækifæri til að setja fram eigin 

sjónarmið, hlusta á viðhorf annarra og átta sig á að allir hafa eitthvað fram að færa 

(Charman o.fl. 2001:2–17).  

Á MoMA þykir mikilvægt að börn fái tækifæri til að eiga merkingarbærar samræður um 

listaverk sjálf áður en þeim eru miðlaðar upplýsingar um þau. Byrjað er á því að biðja 

börn að horfa vel á verkið í nokkrar mínútur. Siðan hefjast umræðurnar með megin 

spurningu og börnum er gefinn tími til að bregðast við því sem önnur börn hafa sagt. 

Börnin þurfa að rökstyðja og skýra túlkun sína með því að vísa í það sem þau sjá í 

verkunum. Börnin fá ekki bakgrunnsupplýsingar um verkin fyrr en að þau eru búin að 

ræða um þau. Einnig eru kennarar hvattir til að setja ekki fram sínar hugmyndir um 

listaverkin á meðan börnin eru að fjalla um þau. Varpað er fram fleiri spurningum til 

barnanna og er þeim ætlað að dýpka samræðurnar eða auka við þær. Hlutverk kennarans 

felst ekki síst í því að bregðast við og vekja athygli á hugmyndum barnanna, rifja upp 

hvað komið hefur fram og draga saman niðurstöðurnar í lokin. Þetta hjálpar börnum að 

meta eigin viðhorf, beinir athyglinni að umræðu barnanna og oft bætast við nýjar 

hugmyndir og vangaveltur meðal þeirra (MoMA. Guide for looking 2001). 

Hvað fannst börnum? 

Helene Illeris (2000:40–47) gerði rannsókn á safnakennslu og tók viðtöl við hóp 13–14 

ára unglinga til að kanna hug þeirra til heimsóknar á listasafn. Í ljós kom að þeim fundust 

þau verk sem kennarar völdu ekki endilega höfða sterkast til þeirra og hefðu þau viljað 

eiga þátt í vali á listaverkum. Einnig fannst þeim upplýsingar og spurningar safnakennara 

í tengslum við listaverkin ekki vekja áhuga þeirra. Betra hefði verið að fá smá 

listfræðilega umfjöllun um listaverkin til að ná áttum og síðan að hafa eitthvað sjálf um 

það að segja hvernig unnið væri í tengslum við listaverkin.  



123 

Þetta samræmist vel því sem fjallað hefur verið um þ.e.a.s. hvernig val barna, tenging við 

áhugasvið þeirra og eigin virkni í safnaheimsókn skiptir máli. Í kjölfar þessara 

niðurstaðna hefur Illeris reynt að þróa hugmynd um listskoðun sem er einstaklingsmiðuð. 

Gengið er út frá að barn velji eitt verk sem af einhverjum ástæðum höfðar til þess. Lögð 

er áhersla á náíð samspil þar sem allir sem hlut eiga að máli leggja sitt af mörkum, tjá 

upplifun sína og miðla bakgrunnsþekkingu sinni. Til þess að þetta sé framkvæmanlegt 

þurfa allir að taka þátt. Kennari þarf að vera fær um að undirbúa börnin undir það að 

skoða listaverkin. Til þess þarf hann bæði að búa yfir listfræðilegri þekkingu og kunna 

skil á hugmyndum um listuppeldi. Safnakennari verður að mæta börnum sem 

einstaklingum en ekki sem ónafngreindum hópum. Börn þurfa að fá tækifæri til að vera 

virkir þátttakendur sem teknir eru alvarlega þegar þau skoða listaverkin (Illeris 2000:40–

47). 

Þetta eru ekki ósvipaðar hugmyndir og fram komu hjá Önnu Lindberg sem taldi best að 

bera saman ólíkar túlkanir barna. Lindberg nefnir þó hvernig reyna megi að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu innan hópsins sem Illeris gerir ekki.  

Barbara Priscitelli er sérfræðingur á sviði yngri barna kennslu við Queensland 

tækniháskólann í Brisbane, Ástralíu. Hún stýrir hóp sem rannsakað hefur reynslu ungra 

barna af mismunandi tegundum safna. Árið 1987 vann Pristicelli þróunarverkefni þar sem 

hún kannaði viðhorf barna og foreldra til heimsóknar sinnar á listasafn. Í ljós kom að það 

sem réð úrslitum um hversu mikið gagn og gaman börn höfðu af safnaheimsókninni var: 

• ef viðmót fólksins sem þau hittu var gott, 

• ef unnið var með börnum í litlum hópum og ekki of lengi í senn, 

• ef safnakennari gaf börnunum tækifæri til að velja þau verk sem 

fjallað var um,  

• ef gefið var rými fyrir spurningar og gefinn tími fyrir vangaveltur 

barnanna, 

• hvort þau fengu viðfangsefni sem byggðust á leik. Slík verkefni 

vöktu áhuga þeirra og virkuðu hvetjandi þegar kom að því að túlka 

listaverkin á persónulegan hátt,  

• þegar þau fengu að hlusta á sögur eða semja sögur um verkin 

(1997:20–22). 
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Pristicelli segir foreldra einnig hafa verið duglega að tengja listskoðun reynslu barna 

sinna, sem reyndist góð leið til að fá börnin til að tjá sig um verkin. Það er athyglisvert að 

sjá hlutverk foreldra í þessu verkefni og kemur hér fram hvernig þeir geta hjálpað börnum 

að tengja það sem fyrir augu ber sinni eigin reynslu. Líklegt er einnig að kennarar geti 

það frekar en safnakennarar sem ekki þekkja börnin. Reynslan sýnir að kennarar sækjast 

oftast eftir því að fá leiðsögn fyrir barnahópa og eru sjálfir óvirkir á meðan á henni 

stendur. Ástæðan er oft sú að þeir eru óöryggir. Hvetja mætti til samvinnu við skoðun 

sýninga þar sem safnakennarinn er sérfræðingur um listaverkin, en kennarinn og foreldrar 

eru þeir sem þekkja börnin, áhugasvið þeirra og reynsluheim. Illeris (2000:40–47) hefur 

sett fram hugmyndir um mikilvægi þess að safnakennsla sé einstaklingsmiðuð og gæti 

þekking þessara aðila á börnunum reynst vel til þess að koma í veg fyrir að börnum sé 

mætt sem ónafngreindum hópum. Annað sem fram kemur í þessum niðurstöðum 

Pristicellis samræmist vel þáttum sem fjallað verður um aftar í þessum skrifum, til dæmis 

því hvernig nám gegnum leik og sögur er talið skila góðum árangri með ungum börnum. 

Íhugun og samantekt 

Mönnum þykir mikilvægt að safnakennsla tengist reynsluheimi og þroska barna og að 

þau fái tækifæri til að túlka verkin sjálf og mynda sér skoðanir um þau. Börn eru forvitin 

og ef þau fá að hafa áhrif á val viðfangsefna sem vekja áhuga þeirra leggja þau sig betur 

fram við að rannsaka. Vitnað var í niðurstöður rannsóknar sem sýndi að börnum líkaði 

ekki ef um of mikla miðlun var að ræða í safnakennslu. Einnig fannst þeim þau verk sem 

valin voru ekki endilega vera þau verk sem höfðuðu mest til þeirra. Malaguzzi varaði við 

því að stýra um of hverju börn kynnast, þar sem hætta sé á að við hinir fullorðnu komum 

þannig í veg fyrir að börn fái tækifæri til að rannsaka með öllum mætti sínum. Mikilvægt 

þykir að tengja safnaskoðun eigin reynslu barna og áhugasviði. Ef að þau geta ekki tengt 

safnaskoðun eigin veruleika sé hætta á að viðfangsefnin verði þeim of framandi. Ef 

viðfangsefni eru við hæfi séu þau hins vegar fær um að rannsaka, gera eigin uppgötvanir 

og móta hugmyndir sínar. Til að skapa aðstæður fyrir fagurfræðilega upplifun þurfi þau 

einnig að geta tengt skoðun verkanna persónulegri reynslu sinni. Viðfangsefni þurfa 

jafnframt að vera hæfilega ögrandi og hlutverk hinna fullorðnu er ekki síst það að sjá 

þeim fyrir viðeigandi viðfangsefnum, þar sem þau fá tækifæri til að byggja upp þekkingu 

sína sjálf. Hinir fullorðnu geta rannsakað með börnunum og hætt að vera alltaf að kenna 

en þess í stað reynt að læra með börnunum.  

Einnig hefur verið fjallað um gildi samræðna við að byggja upp þekkingu. Það að heyra 

ólíkar hugmyndir stuðli að því að viðfangsefni séu skoðuð frá mörgum sjónarhornum. 

Það sé vænlegt til að vekja börn til umhugsunar, kitla forvitni þeirra og hvetja til frekari 

rannsókna. Einnig fái börn gegnum samræður tækifæri til að bera saman og vega og meta 
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hugmyndir sínar og annarra. Gegnum rökræðu læra þau hvert af öðru og fá tækifæri til að 

skoða eigin hugmyndir. Lýst hefur verið safnaleiðsögn þar sem börnin horfa og túlka 

listaverkin áður en þau fá upplýsingar um þau. Þetta samræmist hugmyndum Ceciliu 

Waern sem snemma á tuttugustu öld setti fram þá hugmynd sína að börn þyrftu fyrst að fá 

að skoða listaverk og síðan vaknaði forvitni þeirra á að vita meira um verkin (Lindberg 

1988:235–239).  

Einnig hefur verið vitnað í rannsóknir sem styðja hugmyndir fræðimanna um mikilvægi 

þess að börn hafi val og að þeirra hugmyndir séu virtar. 

5.5 Félagslegir þættir og menningarlegt samhengi 

Ýmsir hafa fjallað um hvernig félagslegir þættir hafa áhrif á það nám sem fram fer á 

söfnum. Þættir eins og þeir hvort gesturinn hafi komið á safnið fyrir eigin tilstilli eða 

einhvers annars, t.d. kennara eða foreldris, getur haft áhrif. Einnig skiptir máli hvort að 

safnagesti finnist hann eiga heima í þessu umhverfi og hvort að hann nái að tengjast þeim 

kringumstæðum sem hann er hluti af. Safnagestur þarf að finna til öryggis gagnvart því 

sem þarna er boðið upp á. Allir þessir þættir hafa áhrif á hegðun fólks á söfnum 

(Schauble o.fl. 1997:3–8). 

Víða kemur fram það viðhorf safnakennara að mikilvægast sé að börn hafi ánægju af 

safnaheimsókn sinni. Það hvort safnaferðir ungra barna takist vel eða ekki skiptir sköpum 

varðandi það hvort þau hafi áhuga á að koma aftur. Ólíklegt sé að þau komi að 

sjálfsdáðum í fyrsta skipti, en ef sú heimsókn tekst vel finni þau löngun hjá sér sjálf til að 

koma aftur. Í safnaleiðsögn ungra barna, sem ég fylgdist með á Kjarvalsstöðum vorið 

2006, sagðist safnakennari telja ánægju barna mikilvægari en listsöguleg þekking. Í 

skrifum frá Tate segir að ef heimsókn sé ánægjuleg verði hún börnum minnisstæð 

(Charman o.fl. 2001:2–17).  

Ýmsir hafa fjallað um hvernig gildismat einstaklinga eða með hvaða hugarfari þeir koma 

á söfn hafi áhrif á skynjun þeirra (Bruner 2007).  

Í kennsluleiðbeiningum frá Tate Modern er fjallað um hvernig menn komi á safnið með 

mismunandi reynslu og áhugasvið, sem geri það að verkum að þeir nálgist listskoðun á 

mismunandi grundvelli. Allir upplifi listaverk á ólíkan hátt og spili margir félagslegir 

þættir þar inn í eins og staða, kyn, aldur, viðhorf, trú og gildi (Charman o.fl. 2001:2–17).  

Lindberg hefur fjallað um hvernig túlkun gesta taki líka mið af því að listaverkið eigi sér 

sögu og sé hluti af menningarheild. Hún hefur útfært hugmynd um hvað gerist þegar 
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áhorfandi stendur frammi fyrir listaverki. Hún telur að í fyrsta lagi nálgist hann 

listaverkið og túlki það á sínum eigin forsendum sem byggja á félagsmótun hans. Í öðru 

lagi eigi listaverk eins og áhorfandinn sér sína sögu og sé hlaðið margþættri merkingu. 

Bæði sé það búið til af manneskju með ákveðna reynslu og jafnframt sé það hluti af heild 

sem það ásamt öðrum listaverkum myndar. Allt hafi þetta áhrif á upplifun gesta af 

listaverkunum (Lindberg 1988:277).  

Dewey hefur eins og Lindberg fjallað um hvernig listaverk eiga sér sína sögu. Þegar 

listaverk hafi verið flokkað til sígildrar listar sé búið að fjarlægja verkið úr þeim 

mannlegu kringumstæðum sem það varð til í. Upprunalegt gildi verksins er horfið og 

kemur það í veg fyrir getu þess til að hafa sterk áhrif á áhorfandann og ýta undir 

merkingarbæra reynslu. Í huga Deweys var kjarni og gildi lista ekki fólgið í mununum 

sem slíkum heldur í hinu lifandi tilrauna- og þróunarstarfi sem lá að baki gerð þeirra og 

ferli áhorfenda við að vinna úr upplifun sinni af listaverkum (Pugh og Girod 2005:3–8). 

Menn hafa velt því fyrir sér hvað gerist þegar væntingar safnagesta eru aðrar en hönnuða 

sýninga og safnakennara. Hugsanlegt er að umfjöllun safnakennara um verkin breyti 

hugmyndum gests, en þó er nauðsynlegt að safnagestum takist að glæða þá reynslu sem 

þeir hljóta á safninu merkingu. Ýmsir telja að þættir eins og hvernig stemning ríkir á 

safninu á hverjum tíma ásamt þeim upplýsingum og skýringum sem safnagestir fá hafi 

áhrif á það hvernig til tekst (Schauble o.fl. 1997:3–8).  

Hönnun sýninga og umhverfi 

Hönnun sýningar getur haft mikil áhrif á það hvernig safnagestir upplifa listaverkin. Það 

hvort verk eru innbyrðist lík, ólík, einhver sjónræn eða þemabundin tengsl milli þeirra 

vekur ólík viðbrögð. Hvers konar upplýsingar styðja verkin, til dæmis merkingar og 

skýringartextar geta einnig haft áhrif á upplifun af verkunum. Jafnframt hefur herbergið 

sem það er sýnt í áhrif og myndi það hugsanlega skapa önnur viðbrögð að sjá það til 

dæmis utandyra eða á vinnustofu listamannsins (Charman o.fl. 2001:2–17). 

Lindberg er einnig þeirra skoðunar að það hvernig við túlkum listaverk fari eftir því 

umhverfi sem við skoðum listaverk í. Hún nefnir sem dæmi hvernig það að skoða 

listaverk á veggnum heima hjá sér sé ólíkt því að skoða það í listasögutíma í skóla og enn 

annað sé svo að sjá verkið á listasafni (1988:277). 

Pam Meecham, sérfræðingur við The Institute of Education University of London, tók 

þátt í að semja kennsluleiðbeiningar Tate. Í þeim kemur fram hvernig söfn, sem varðveita 

margar þjóðargersemar evrópubúa, eru í byggingum sem minna á grísk og rómversk hof 

með súlum, skrauti og öðru sem tengist fortíðinni. Byggingar sem horfðu til klassískrar 
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hefðar með aðdáun. Breytingar í list tuttugustu aldar hefur hins vegar haft áhrif á 

arkítektúr safna og einnig á það hvernig sýningar eru valdar og settar upp.  

Byggingar sem byggðar voru fyrir nútímalist, segir Meecham, voru meira í líkingu við 

verksmiðjuhúsnæði, sterklegur einfaldur arkítektúr, hvítir veggir og lausar við 

skreytingar. Verkin voru nú hengd upp í augnhæð í stað þess að hengja þau hvert fyrir 

ofan annað eins og gert var á nítjandu aldar söfnum. Sýningar voru síðan hengdar upp í 

tímaröð þannig að fyrsta herbergið hýsti þá elstu listina og síðan mátti rekja sig áfram 

nær nútímanum gegnum þau herbergi sem við tóku. Þessi leið til að sýna listaverk hefur 

verið þrautseig, segir Meecham (2001:25–27).  

Ef skoðuð eru ný listasöfn má sjá að oft á tíðum er gömlum iðnaðarhúsnæðum breytt í 

listasöfn, samanber Listasafn Reykjavíkur. Þannig að í stað þess að byggja klassísk hof 

utan um myndlist er nú farið að endurnýta byggingar sem hugsaðar voru fyrir framleiðslu 

og fleira og gera þær upp til að hýsa listaverk. Allt hefur þetta áhrif á upplifun okkar af 

listaverkunum. 

Þó sjá megi myndlist víða, eins og í bókum, á eftirprentunum og á netinu er það aldrei 

það sama og að sjá listaverkin í raunveruleikanum og eru ýmsar ástæður fyrir því. Það að 

standa andspænis listaverki er einstakt að því leyti að ekki er til annað verk sem er eins. 

Til þess að skoða pensilskrift og áferð málverka þarf að skoða þau í nálægð og sjaldnast 

gefst kostur á því á myndum af verkunum. Erfitt getur einnig verið að átta sig á stærð 

verkanna og kemur mönnum oft á óvart þegar þeir standa frammi fyrir verki sem þeir 

þekkja af myndum, hversu lítið eða stórt verkið er. Rammar hafa einnig áhrif á skynjun 

okkar og eru þeir yfirleitt ekki sýndir á myndum af verkunum. Mér er minnisstæð 

safnaferð með nemendum mínum þar sem þeir áttu erfitt með að sætta sig við ramma 

utan um mynd sem fjallað var um í listasögutíma.Verkið var minna en nemendur áttu von 

á og íburðarmikill rammi breytti þeirri upplifun sem þeir höfðu fyrir af verkinu. Þannig 

geta þættir eins og rammar, upphenging, það samhengi sem verkið er sett í á listasafni allt 

haft áhrif á skynjun okkar af verkinu. Auk þess sem hlutir eins og rammar segja okkur 

ýmislegt um það samfélag sem verkið er samofið.  

Litir á myndum af listaverkum eru aldrei nákvæmlega þeir sömu og litirnir í listaverkinu 

sjálfu og jafnframt getur verið fróðlegt að skoða mynd af sama verkinu í mismunandi 

bókum og sjá hvað prentunin er mismunandi og litirnir ólikir.  

Eitt af því sem skilur á milli hefðbundinna málverka og skúlptúra er að þeir síðarnefndu 

hafa rúmtak og þar af leiðandi er hægt að ganga í kringum um þá og skoða þá frá 

mismunandi sjónarhornum. Mynd sýnir okkur hins vegar aðeins það sjónarhorn sem 

ljósmyndarinn hefur valið til að sýna verkið. Í nútímamyndlist er gjarnan unnið með 
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marga miðla í einu t.d. hljóð, lýsingu og hreyfimynd og er erfitt að koma þeim hughrifum 

sem það vekur til skila á mynd. Sama má segja um innsetningar sem eru hugsanlega heilt 

herbergi sem umlykur áhorfandann. Þetta eru aðeins dæmi um hvernig það að standa 

andspænis listaverki í raun er ólíkt því að sjá mynd af því.  

Vangaveltur og samantekt 

Fram kemur hjá mörgum safnakennurum að þeim þyki mikilvægast að ferð barna á 

listasafnið sé ánægjuleg, því þá sé líklegt að þau langi til að koma aftur og að ferðin verði 

þeim minnisstæð. Börn koma yfirleitt í fyrstu heimsókn fyrir tilstilli einhvers annars og 

miklu skiptir að þeim finnist þau eiga heima í þessu umhverfi og tengist þeim 

kringumstæðum sem safnið er. Ýmsir þættir geta haft áhrif á upplifun gesta af 

safnaheimsókn, eins og áhugasvið og reynsla viðkomandi, væntingar, félagsleg staða, 

móttökur á safninu, það hvernig sýningin er sett upp og safnabyggingin sjálf. Auk þess 

eiga listaverkin sér sína sögu, þau eru búin til af manneskju og búa yfir margræðri 

merkingu. Jafnframt hafa listaverk í mörgum tilfellum verið túlkuð af öðrum aðilum og 

hefur það áhrif á hugmyndir áhorfandans. Skýringar og upplýsingar skipta máli og það 

hvort gestum takist að glæða reynslu sína á safninu merkingu. Ef gestir myndu sjá 

listaverkin annars staðar en á listasafninu, til dæmis á vinnustofu listamannsins, utandyra 

eða í heimahúsi myndu áhrif af verkinu trúlega verða önnur. Það að sjá listaverk í raun og 

veru er áhrifaríkara en að sjá myndir af þeim í bókum, á póstkortum eða á netinu þar sem 

áhorfandinn kemst í beinast samband við þau þannig. Hann áttar sig á stærð verkanna 

getur skoðað pensilskrift málverka og skoðað skúlptúra frá öllum hliðum. 

5.6 Hlutverk safna, þróun sem fræðasetur 

Nú eins og áður varðveita listasöfn verðmæti í formi listaverka og sýna þau, en hlutverk 

safna hefur þó breyst. Listasöfnin hafa síðustu áratugina í auknum mæli farið að líta á sig 

sem staði þar sem nám ætti að fara fram og einnig eru safnakennarar orðnir meðvitaðri 

um hlutverk sitt sem fræðara. 

Helen Charman hefur séð um uppbyggingu safnakennslu á Tate síðan 1999 og segir hún 

tuttugustu öldina hafa verið öld sérfræðinga. Fram á sjöunda áratuginn hafi safnverðir 

Tate ekki verið í beinum tengslum við gesti safnsins heldur fólst starf þeirra í 

listaverkasöfnun og að setja upp sýningar. Gestafyrirlesarar sáu um safnakennslu og 

kennslufræðileg viðfangsefni safnsins fólust í formlegri kennslu fyrir börn. Ekki var tekið 

mið af þörfum gesta við hönnun sýninga og lítið hugað að þeirri reynslu sem þeir hlutu af 

safnaheimsókn. Á sjöunda áratugnum, segir hún, fóru menn að gefa hönnun sýninga 

meiri gaum og einnig því hvers konar reynslu gestir hlytu af safnaheimsókn. Síðustu 
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fimmtíu árin hafi orðið breyting á safnakennslu, frá módeli sem byggðist á að miðla 

þekkingu yfir í módel hugsmíðahyggju og því hvernig það að byggja upp merkingu sé 

háð fyrri þekkingu, gildum og trú áhorfanda. Hann finni tengingar og tilvísanir milli 

þessara þátta í sjálfum sér og listaverkinu (Charman 2005).  

Charman lýsir því hvernig nú í upphafi tuttugustu og fyrstu aldar megi sjá tilraunir 

listasafna til að finna nýjar leiðir við safnakennslu, leiðir sem hugi betur að opnu en 

lokuðu námi. Það viðhorf sé ríkjandi að safnakennarar þurfi að hætta að stýra algjörlega 

hvað kennt er á listasöfnum og hvernig. Síðasta áratuginn hafi hugmyndir um hlutverk 

starfsmanna listasafna breyst, megin hlutverk safna hafi snúist um fagurfræðilega 

ígrundun og söfnun listaverka, en nú sé litið á miðlun sem aðalhlutverk safna.  

Hugmyndir um söfn sem námsumhverfi, segir Charman, voru ekki í fyrsta sæti á 

tuttugustu öldinni. Ýmsir telja, segir hún, að með því að breyta menningu safna frá því að 

fjalla fyrst og fremst um rannsóknir og sérfræðiþekkingu á listaverkum og safnaeign yfir í 

áherslur sem taka meira mið af þörfum ólíkra safnagesta geti ímynd listasafna sem 

stofnana á sviði fræðimennsku orðið veikari.  

Áhyggjur manna af því að listasöfn missi virðingarsess sinn sem rannsóknarstofnana telur 

Charman meðal annars tengjast því að miklar rannsoknir hafa verið gerðar á sviði 

listasögu og spurning sé hvort safnakennslu megi telja til sérfræðigreinar þar sem þetta 

svið hafi lítið verið rannsakað.  

Charman telur hlutverk safnakennara tvíþætt, þeir þurfi bæði að líta innávið á safnið sem 

stofnun og safnaeign þess, en á sama tíma þurfi þeir að horfa útávið, á sérstöðu og 

margbreytileika safnagesta. Sérfræðiþekking safnakennara skiptist, samkvæmt 

hugmyndum Charmans, niður í þrjá mikilvæga þætti: að samræma stefnu safnsins og 

þarfir áhorfenda, að þekkja kenningar um nám, kennslu og uppeldisfræði og búa yfir 

þekkingu á sviði listasögu, listgagnrýni og safnarannsóknum. Fyrir safnakennara sé 

sambandið við gesti safnsins jafn mikilvægt og safnaeign safnsins (Charman 2005).  

Gagnvirk svæði 

Fyrstu gagnvirku söfnin komu fram rétt eftir aldamótin 1900 í Bandaríkjunum og voru 

byggð á hugmyndum John Deweys. Þá voru reist gagnvirk vísinda- og tæknisöfn og fleira 

þar sem hugmyndin var sú að börn fengju tækifæri til að læra með því að prófa sjálf. 

Hugmyndir um hands on söfn hlutu vinsældir á ný kringum 1970, en fæst þeirra tengjast 

þó listum. Flest listasöfn bjóða því börnum að skoða almennar sýningar og haga 

safnaleiðsögninni í samræmi við aldur og þroska barna. Lengi hefur það þó tíðkast að 
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starfrækt væru verkstæði við listasöfn þar sem börn fá tækifæri til að vinna sjálf í 

tengslum við það sem fyrir augu ber á sýningum (Cleaver 1992:8–10).  

Síðustu árin hafa listasöfn í Bandaríkjunum þó í auknum mæli farið að hanna gagnvirk 

svæði fyrir fjölskyldur við listasöfn. Tilgangurinn með þeim er að búa til einstakt 

námsumhverfi fyrir fjölskyldur, en starfsemin er ólík milli safna. Kennslufræðingurinn 

Rebecca Edwards, á J. Paul Getty safninu, segir kennara á safninu hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að mikilvægt sé að safnagestir megi snerta hluti á fjölskyldusvæðinu, að þeir 

fái tækifæri til að fást við spennandi viðfangsefni, að þar megi finna leiðir til að læra um 

list upp á eigin spýtur og mönnum gefið ráðrúm til að slaka á. 

Á safninu er boðið upp á kennslumiðuð viðfangsefni sem tengjast sýningum safnsins. 

Ósk safnakennara er að þessi svæði verði til að sameina sýningarferð og skemmtun 

fjölskyldna. Hugmyndir John Deweys liggja til grundvallar hönnun starfsemi 

fjölskyldusvæðis safnsins, þar má snerta allt og boðið er upp á alls kyns viðfangsefni. 

Þetta er ólíkt hefðbundnum listsýningum þar sem ekki má snerta verkin. Kennslufræði 

viðfangsefna á fjölskyldusvæðinu eru byggð á hugmyndum Gardners, Vygotskys og fleiri 

um nám. Viðfangsefnin eru opin og bjóða upp á margvíslegar ólíkar lausnir (Edwards 

2005:1–9).  

Ákveðið var að vera ekki með raunverulega listmuni á fjölskyldusvæðinu heldur einungis 

eftirprentanir af listaverkum. Edwards segir ákveðna ókosti fylgja þessari tilhögun. Þetta 

verði til að aðskilja fjölskyldusvæðið að einhverju leyti frá sýningarsölum safnsins og 

gera það óæðra í vissum skilningi. Þarna sé hægt að fást við listsköpun og ýmiss konar 

viðfangsefni svipuð þeim sem listamenn eru að fást við í sinni sköpun. Afraksturinn af 

slíku ferli þ.e. sjálf listaverkin, eru hins vegar hvergi að sjá. Edwards veltir einnig fyrir 

sér hvort fjölskyldusvæðin verði dálítið annars flokks þar sem vanti listmuni sem eru 

aðalatriði listasafna. Hugsanlega sé verið að senda almenningi þau skilaboð að 

raunveruleg list sé ekki fyrir fjölskyldur. Það er því að mörgu að hyggja.  

Safnakennarar á J. Paul Getty safninu sjá hins vegar líka ýmsa ókosti við að sýna  

raunverulega listmuni á svæðum sem þessum fyrir fjölskyldur. Það geti verið varhugavert 

að vera með listaverk sem ekki má snerta á svæði þar sem má snerta allt annað og leika 

sér frjálst. Hvernig, segir Edwards, eiga börn að vita hvað má snerta og hvað ekki í 

umhverfi sem þessu, sem er ólíkt því umhverfi sem börn þekkja og spennandi í sjálfu sér. 

Þetta finnst safnakennurum mikilvægt að hafa í huga þar sem hlutverk safnsins sé að 

varðveita og tryggja öryggi listaverka. Einnig telja safnakennarar að ef þarna væru 

raunveruleg listaverk þyrftu hinir fullorðnu stöðugt að vera á verði vegna hræðslu um að 
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barn snerti listaverkin, í stað þess að geta slakað algjörlega á og unnið með börnunum að 

ýmsum viðfangsefnum.  

Það er ákveðin ögrun, segir Edwards, að hanna fjölskyldusvæði. Á listasöfnum fara fram 

listsögulegar rannsóknir og eitt hlutverk starfsfólks safna er að deila þeirri þekkingu með 

safnagestum. Að miðla slíkri þekkingu til fjölskyldna vekur hins vegar upp spurningar 

um þekkingu hvers er verið að miðla og sjónarhorn hvers hún endurspeglar. Hönnuðir 

fjölskyldusvæðisins byggðu á hugsmíðahyggju við mótun svæðisins, en hafa verið 

gagnrýndir fyrir að það vanti upplýsingar um list. Þeir standa því frammi fyrir ákveðnu 

vandamáli varðandi það hvernig eigi að samræma svið hefðbundinna hugmynda um 

uppbyggingu þekkingar og hugmynda um uppbyggingu þekkingar samkvæmt 

hugsmíðahyggju. Stærsta spurningin er þó kannski sú, segir Edwards, hvort nám eigi sér 

stað á þessum fjölskyldusvæðum og þá hvers konar nám. Það vantar rannsóknir til að 

auka þekkingu manna á eðli þeirrar reynslu sem áhorfendur hljóta á þessum svæðum og 

þá sérstaklega með tilliti til námsútkomu (sama rit, bls. 1–9). 

Aukin áhersla á miðlunarhlutverk safna 

Á síðustu áratugum má sjá hvernig söfn leggja aukna áherslu á það hlutverk sitt að miðla 

og hvernig það breytist. Einnig kemur þá skýrt fram sameiginlegur áhugi hjá 

safnakennurum og myndmenntakennurum á því að gera myndlist aðgengilega fyrir börn. 

Aukna áherslu á myndskoðun má að miklu leyti rekja til hugmynda fagmiðaðrar 

listkennslu en þar skipar hún veigamikinn sess í tengslum við myndlistaruppeldi barna. 

Illeris lýsir því þannig að um 1990 hafi aukist áhugi á því að nýta listskoðun í 

myndmenntakennslu skóla. Meðal annars vegna hugmynda kennara og fræðimanna um 

að skoðun listaverka í uppeldi barna hefði ákveðna sérstöðu. Hún skipti máli í tengslum 

við að öðlast almenna þekkingu, geti verið innblástur fyrir sköpun barna og gegnum hana 

megi ýta undir fagurfræðilega upplifun (1999:12–13). 

5.7 Söfn sem sérstakt námsumhverfi  

Söfn eru sérstök námsumhverfi og í annarri aðstöðu til að kenna um gildi lista og 

fagurfræðilega reynslu en önnur námsumhverfi, þar sem þau geta boðið upp á beinasta og 

nánasta sambandið við listaverk. 

Howard Gardner hefur mikla trú á gildi barnasafna. Hann segir að þar geti börn fundið 

hluti sem vekja áhuga þeirra og rannsakað þá á eigin forsendum. Með því að skoða 

hvernig börn vinna lærum við heilmikið um getu þeirra. Hann álítur að það séu ekki 
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endilega sömu börnin sem blómstra í skólastofunni og á barnasafni og mikilvægt sé að 

gefa börnum tækifæri til að læra á mismunandi hátt. Börn þurfi að fá nægan tíma til að 

fást við hlutina þannig að þau geti hugsað um þá frá mismunandi hliðum og nýtt sér 

þekkingu sína hvar sem er en ekki bara í skólanum.  

Gardner leggur til að börn verji hluta skóladagsins úti í samfélaginu til að efla skilning 

sinn á viðfangsefnum sem þau eru að fást við í skólanum. Hann mælir með því að yngri 

börn fari reglulega á lista- eða vísindasöfn. Það að fylgjast með þeim leysa þrautir eða 

hanna hluti við raunsannar aðstæður gefi gleggsta mynd af hæfni þeirra í hinum 

mismunandi námsþáttum (Armstrong 2000: 95–100).  

Safnaumhverfi, segir Paris, vera vel til þess fallið að ýta undir innri áhugahvöt og að 

virkja gesti með því að hvetja þá til að túlka listaverkin sjálfir og leggja eigin merkingu í 

þau. Umhverfið sé ögrandi, gestir hafi val og stjórni að einhverju leyti sjálfir og það veki 

hjá þeim stolt og tilfinningu fyrir að geta (1997: 22–27). 

Gardner vill að börnum sé kennt að skilja. Hann segir almenna kennslu vera þannig að 

nemendur geti ekki yfirfært þekkingu sína yfir á aðrar aðstæður. Um leið og forsendur 

séu orðnar aðeins aðrar svari fullorðið fólk eins og fimm ára börn. Rök hans eru þau að 

við lærum snemma að hugsa á ákveðinn hátt sem síðan hefur áhrif á það hvernig við 

skiljum og skýrum hluti. Honum finnst skólakerfið miða að því að breiða yfir þennan 

þankagang þannig að nemendur virðast skilja meira en þeir gera. Það sé nauðsynlegt að 

finna lærdómsaðstæður sem auki skilning fólks á því afhverju það gerir hlutina og gefa 

því tækifæri til að prófa hluti á nýjan hátt. Þetta megi gera með því að vera í tengslum við 

sérfræðinga. Þannig öðlist fólk meiri færni og aukna þekkingu og vitund (Brandt 1993:4–

7). 

Ingileif Thorlacius, safnakennari á Listasafni Reykjavíkur segir það oftast vera nokkrir 

einstaklingar í hverjum hópi sem hafa sig mest í frammi í safnaheimsóknum. Nokkrum 

sinnum hafi kennarar haft á orði að einstaklingar sem eru uppivöðslusamir í tímum njóti 

sín í þessum heimsóknum á safnið. Þeir þori að tjá sig og taki virkan þátt í umræðum um 

listaverkin. Hegðun, sem þá hugsanlega túlkast sem neikvæð í kennslustofunni, nýtist þá 

þarna á jákvæðan hátt (2003). 

Gardner telur þörf á menntastefnu sem víkkar hugi nemenda og gerir þeim kleift að beita 

þekkingu sinni á nýjar aðstæður og í framandi samhengi, aðstæður þar sem þeir verði að 

takast á við mótsagnir í eigin hugsun (Armstrong 2000:127–129). 

Skólar sem vinna samkvæmt hugmyndum fjölgreindarkenningarinnar, segir Gardner, 

ættu að byggja aðferðir sínar að hluta til á þeim aðferðum sem notaðar eru á 
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nútímasöfnum fyrir börn. Þar sé að finna námsumhverfi sem bjóði upp á verklega vinnu, 

viðfangsefnin gangi þvert á greinar og séu sett í raunverulegt samhengi. Auk þess sé 

andrúmsloft óþvingað og hvatt til frjálsrar könnunar á nýju efni og aðstæðum (sama rit, 

bls. 95–100).  

Ólíkt kennurum í skólum þarf safnakennari ekki að uppfylla markmið aðalnámskrár, segir 

Charman. Ríkið gefur engin viðmið um hvað eigi að kenna og hvernig nám ætti að fara 

fram á söfnum og það eru engin viðmið um hvað skuli meta og hvernig. Slíkt frelsi gefur 

safnakennurum frjálsar hendur við að hanna dagskrá sem hugsuð er sem góð viðbót við 

námskrá skólanna og útvíkkun á námsreynslu utan skólastofu (Charman 2004). 

Ljóst er að frelsi safna við hönnun námskrár hefur sína kosti. Safnakennarar þurfa ekki að 

taka mið af ákveðnum ramma eins og skólarnir, ramma sem hugsanlega geta orðið of 

þröngir. Hins vegar hefur víða hér að framan verið greint frá því að mönnum finnst of 

lítið vitað um hvort og hvers konar nám fari fram á söfnum. Rannsóknir vanti á því sviði, 

en niðurstöður þeirra gætu hjálpað safnakennurum við hönnun dagskrár sinnar. Charman 

hefur sjálf bent á það og einnig mikilvægi þess að söfn og grunnskólar vinni meira saman 

(Charman 2004 og 2005). 

5.8 Að meta áhrif safnakennslu 

Greinilegt er að mörgum finnst ekki hafa verið gerðar nægilega miklar rannsóknir á 

safnakennslu. Hvorki hverju hún ætti að miða að né hvernig megi meta þann ávinning 

sem af henni hlýst. 

Ýmsir telja það hugsanlega tengjast því að rannsakendur í sálfræði og menntunarfræðum 

hafi tilhneigingu til að beita aðferðum sem upprunalega eru þróaðar til að rannsaka nám í 

tilraunastofum og skólum. Söfnin bjóði hins vegar upp á val og fjölbreytni í námi, frekar 

en að leggja áherslu á að ná sem bestum árangri í ákveðnu námsefni (Schauble o.fl. 

1997:3–8).  

Anna Kindler tekur undir þetta og segir hugmyndir fagmiðaðrar listkennslu hafa sett söfn 

í þá stöðu að vera mikilvæga hlekki í almennri menntun og að margir kennarar sjái þetta 

sem góða viðbót við skólastofuna. Það sé hins vegar erfitt að meta og mæla það nám sem 

fram fer, þar sem það felst ekki í því að ná tökum á ákveðinni mælanlegri færni 

(1997:12–16).  

Paris tekur í sama streng og segir reynslu af því tagi sem safnakennarar merkja gjarnan 

hjá gestum sínum yfirleitt ekki falla undir hugmyndir manna um nám sem leggur áherslu 
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á staðreyndir og hugtök (1997:22–27). Einnig má sjá hugmyndir um að ætla megi að 

námsáhrif safnaferðar séu lengi að koma fram og því erfitt að meta þau (Schauble 

o.fl.1997:3–8). 

Schauble og félagar vilja beita félags- og menningarlegum aðferðum til að rannsaka en í 

þeim er lögð áhersla á mikilvægi samskipta milli einstaklinga í félagslegu samhengi. 

Þessar hugmyndir taka líka mið af því hvernig umhverfi og menning hefur áhrif á það 

nám sem á sér stað. Rannsóknaraðferðin beinist ekki síður að því að skoða námsferli en 

útkomu. 

Bæði er lögð áhersla á að rannsaka hvernig ólíkt nám á sér stað hjá hverjum og einum, en 

einnig hinu sameiginlega í námi gesta. Þeir telja að sú reynsla og þekking sem gestir búa 

yfir þegar þeir koma í safnaheimsókn ásamt áhugasviði þeirra ráði miklu um það nám 

sem á sér stað. Einnig sé það háð hvers konar viðfangsefni gestir fást við á meðan á 

heimsókn stendur og þeim leiðum sem söfnin hafa þróað til að hjálpa mönnum að 

kynnast og bregðast við listaverkum. Þeim finnst því mikilvægt að rannsaka hvers konar 

viðfangsefni er ýtt undir á listasöfnum og hvers konar samræður eiga sér stað (sama rit, 

bls. 3–8).  

Gardner telur að læra megi mikið um getu barna með því að fylgjast með þeim á 

barnasöfnum og skoða hvernig þau vinna. Þetta samræmist vel þeim aðferðum sem 

notaðar eru í leikskólum Reggio Emilia, en þar er reynt að skoða vel hvernig börn hugsa 

og framkvæma og er vinna þeirra skráð með ýmsu móti. Með því að fylgjast með 

börnunum við vinnu sína öðlast leikskólakennararnir aukinn skilning á ferlinu í tengslum 

við það hvernig börn læra (Katz 1995:23). 

Sue Allen sérfræðingur í vísindum hefur lengi verið í samstarfi við söfn. Hún hefur sett 

fram hugmynd um hvernig hvetja megi safnagesti til að segja reynslusögur af sambandi 

þeirra við listasafn. Sögurnar gætu fjallað um hvað menn muna frá sinni fyrstu heimsókn, 

hverju þeir áttu von á eða hvað gerðist meðan á heimsókn þeirra stóð. Það gæti einnig 

hjálpað gestum að heyra um upplifun annarra. Hún telur að sögur af þessu tagi gætu verið 

rannsóknargögn og leið til að ná saman hugmyndum um nám sem ferli og merkingarbært 

nám (1997:8–9).  

Til umhugsunar 

Hlutverk listasafna hefur breyst mikið síðastliðna áratugi. Þau eru farin að leggja mikla 

áherslu á þjónustu gagnvart öllum almenningi og hlutverk sitt sem fræðasetra. Ljóst er að 

mörgum, bæði safnakennurum og skólamönnum, finnast listasöfn vera spennandi 

námsumhverfi fyrir börn og heimsókn á þau góð viðbót við hefðbundið skólastarf. Börn 
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geti ferðast þar frjálsar um, haft eitthvað val um hvað skoðað er og hvernig rætt er um 

listaverkin. Einnig geti þau valið um mismunandi námsaðferðir, en sumir kjósa 

hugsanlega að skoða með augunum og láta segja sér frá verkunum á meðan aðrir vilja 

lesa skýringar- og upplýsingartexta sem verkunum fylgja.  

Það að fylgjast með börnum við þessa vinnu sína getur sagt okkur, hinum fullorðnu 

heilmikið um hvað vekur áhuga þeirra, hvernig þau hugsa og námsleiðir þeirra. Hins 

vegar geti verið erfitt að meta það nám sem á sér stað á listasöfnum, þar sem það sé ekki 

mælanlegt á sama hátt og almennt námsefni skólanna. Jafnframt sé líklegt að áhrif 

safnakennslu séu lengi að koma fram. 

Eins og áður sagði eru yfirleitt ekki settar upp sérstakar sýningar fyrir börn, heldur leitast 

við að haga leiðsögninni í samræmi við aldur barnanna á sýningum safnanna. Það hefur 

þó færst í aukana við listasöfn í Bandaríkjunum að hönnuð séu sérstök svæði þar sem 

fjölskyldur geta unnið að ýmiss konar viðfangsefnum og kynnst sýningum safnanna með 

fjölbreyttum leiðum.  

5.9 Safnakennsla sem hluti af skólastarfi 

Mörg listasöfn leggja áherslu á mikilvægi þess að safnaferð barna verði annað og meira 

en einangruð vettvangsferð, sem fyrst og fremst er hugsuð til að brjóta upp hefðbundið 

skólastarf og til afþreyingar. Algengt viðhorf safnakennara er að kennarar þurfi að 

undirbúa börn áður en þau koma á safnið og síðan þurfi að vinna úr ferðinni að henni 

lokinni. Jafnframt eru margir þeirra skoðunar að best sé ef hægt er að tengja safnaferðina 

þeim viðfangsefnum sem verið er að vinna að í skólunum.  

Illeris tók viðtöl við nokkra almenna kennara og kom í ljós að þeir fundu til óöryggis 

gagnvart listskoðun. Þeir vissu ekki nógu vel hvernig undirbúa mætti börn fyrir 

safnaferðir, hvernig tengja mætti þessar ferðir öðru skólastarfi og hvernig vinna mætti úr 

safnaferð í skólanum að henni lokinni. Af þessum sökum létu þeir safnakennara listasafna 

alfarið um þetta (1999:14).  

Á Listasafni Íslands var reynt að kynna kennurum hvernig þeir gætu sjálfir séð um 

leiðsögn með bekkjum sínum, en það mæltist ekki vel fyrir. Rakel Pétursdóttir, 

deildarstjóri fræðsludeildar Listasafns Íslands, segir kennara vilja fá leiðsögn og telja sig 

eiga rétt á þessari þjónustu. Henni finnst gott að safnakennsla sé búin að festa sig þannig í 

sessi (viðtal 2003).  
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Í niðurstöðum rannsóknar Priscitellis (1997:20–22) sem greint var frá hér að framan má 

sjá hversu vel gafst þegar um samvinnu safnakennara, foreldra og barna var að ræða í 

safnaheimsóknum. Þó er ljóst að margir kennarar og leikskólakennarar finna til óöryggis 

um hvernig þeir geti nýtt listasöfn í starfi sínu með börnum. Það vantar að gefa þeim 

einhverja innsýn í möguleika safna sem námsumhverfis í menntun þeirra og þeir finna 

fyrir því að þeir hafa ekki þá bakgrunnsþekkingu sem til þarf. Þannig ræðst það gjarnan 

af hugmyndum hvers kennara og leikskólakennara og hvort þeir hafi sjálfir vanist 

safnaheimsóknum, hvort að börnin fái tækifæri til að kynnast myndlist eða ekki. 

Rakel segir þá kennara sem koma oft á Listasafn Íslands hafa lært að tengja heimsóknina 

sinni kennslu. Þeir læri að nálgast myndlist með ýmsum hætti og það hafi skilað sér út í 

skólastarfið. Hún hefur áhyggjur af þeim börnum sem aldrei fá tækifæri til að koma á 

safnið og telur kennara þeirra ekki framfylgja ákvæðum aðalnámskrár. Hins vegar sé ekki 

hægt að þvinga neinn (2003).  

Charman á Tate finnst að listasöfn og kennslustofnanir, bæði grunn- og framhaldsskólar 

þurfi að nálgast hvort annað meira og losna við landamærin á milli sín. Þetta sé spurning 

um að útvíkka hugmyndir um skóla og brjóta niður múrana kringum listasöfn. Þessir 

hópar þurfi að vinna saman (Charman 2004). 

Listasöfn eru þó í auknum mæli farin að huga að þessum þætti og hafa gert ýmislegt til að 

aðstoða foreldra og kennara við að skoða listsýningar með börnum á markvissan hátt. 

Mörg söfn gefa út skriflegt efni sem hefur að geyma myndir og upplýsingar um þau verk 

sem eru til sýnis og leiðbeiningar um hvernig vinna megi í tengslum við þau. Einnig eru 

stundum haldin sérstök námskeið fyrir kennara þegar settar eru upp nýjar sýningar til að 

gera þá færari um að vinna í tengslum við þær með börnum. Boðið er upp á 

fjölskyldudaga um helgar á sumum söfnum þar sem foreldrar og börn geta skoðað og 

unnið í tengslum við sýningar í sameiningu. Heimasíður geta einnig hjálpað, en listasöfn 

eru mörg farin að setja ýmiss konar efni inn á þær til aðstoðar þeim sem vilja kynna sér 

þá list sem þau hafa að geyma. Betur verður gerð grein fyrir slíku efni síðar í þessum 

skrifum. 

Að skapa öryggi  

Ljóst er að menn hafa mismunandi reynslu af ferðum á listasöfn. Lýst hefur verið 

jákvæðri reynslu einstaklinga sem urðu fyrir sterkri og djúpri upplifun þegar þeir stóðu 

andspænis listaverkum, en aðrir finna til vanmáttar við þessar kringumstæður. Fyrsta 

heimsókn barna á listasöfn hefur mikið að segja um framhaldið og varðandi það hvort 

þau hafi löngun til að koma aftur. 
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Þó margir séu þeirrar skoðunar að það sé nauðsynlegt fyrir börn að fá tíma til að njóta 

listaverka óáreitt á eigin forsendum hefur komið í ljós að fyrsta heimsókn á safn fyllir 

fólk oft óöryggi. Því sé nauðsynlegt að menn fái leiðsögn og aðstoð við að skoða þá list 

sem þar er að finna. Smám saman finni menn til aukins öryggis og þá geti þeir farið að 

verja meiri tíma í að skoða listina upp á eigin spýtur. Þetta öryggi gagnvart húsakynnum 

og þeirri list sem þar er til sýnis sé hins vegar grunnforsenda þess að menn geti notið þess 

sem fyrir augu ber (Bucholz 2000:3–9).  

Charman segir safnakennara listasafna bera ábyrgð gagnvart almenningi og líta megi á 

hlutverk þeirra sem eins konar umönnunarskyldu sem taki ekki einungis mið af vitrænum 

þáttum, heldur láti sér líka andlega og líkamlega velferð safnagesta varða. Það skipti máli 

hvaða tækifæri safnagestir fái til að tengjast sýningum og hvernig tekið er á móti gestum 

og þeim sýndur skilningur. Gestum þarf að finnast þeir vera velkomnir, að hugsað sé um 

þá og þeir metnir að verðleikum. Taka verður tillit til þess, segir Charman, að gestir búa 

yfir margs konar reynslu og hugmyndum sem hefur áhrif á hvernig þeir tengjast 

sýningum og dagskrár safna ættu að vera nægjanlega sveigjanlegar til að veita mönnum 

ráðrúm til að spyrja sig spurninga um þessa stofnun og stefnu hennar, hvaða hlutverki list 

getur gegnt í lífi þeirra og um gildi listar fyrir einstaklinginn (2005).  

Viðfangsefni til að brjóta ísinn 

Í leiðbeiningum frá Tate segir að hjálpa þurfi börnum sem eru að koma í fyrsta skipti á 

safnið að ná áttum. Mælt er með viðfangsefnum sem þeir kalla að brjóta ísinn. Börn eru 

þá hvött til að ganga um sýningarsalinn og hugsa vel um hluti sem vekja sérstaka athygli 

þeirra. Síðan leggur hvert barn til eitt orð sem byggir á þessum fyrstu viðbrögðum af 

safnaheimsókninni. Því næst er rætt um þessi viðbrögð í hópnum og kannað hvort reynsla 

þeirra sé ólík því sem þau áttu von á. Önnur leið er að börnin skoði sýninguna saman tvö 

og tvö og skrifi hjá sér t.d. hvað verkin eigi sameiginlegt og bera síðan saman viðbrögð 

hópanna og ræða þau. 

Á Tate söfnunum er einnig hvatt til sjálfstæðrar vinnu barna þar sem þeim er skipt í minni 

hópa til að vinna ákveðin verkefni á safninu. Þau þurfa að hugsa sjálfstætt og finna leið 

sína um sýninguna. Þegar börnin eru búin að vinna verkefnin kynna þau hinum afrakstur 

vinnu sinnar. Hvatt er til gagnrýnnar greiningar gegnum umræður jafningja og eykur það 

öryggi þeirra í að tala um list. Börnin þurfa að móta hugsun sína til að geta kynnt fyrir 

öðrum. Þessi aðferð er hugsuð sem leið til að stuðla að því að þau verði sjálfstæðir, 

óháðir safnagestir. Með þeim yngri er þó mælt með því að fullorðinn einstaklingur fylgi 

hverjum hóp (Charman o.fl. 2001:2–17). 
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5.10 Áherslur með ólíkum aldurshópum  

Áherslur í safnakennslu eru dálítið aðrar með yngstu börnunum en þeim sem eldri eru. 

Dewey talaði um hvernig hugur ungra barna þroskaðist gegnum skynjun þeirra og 

skilning af hlutum eins og þeir tengdust þeim sjálfum. Á síðari þroskastigum öðluðust 

börn svo getu til að setja hluti í samhengi á rökrænan hátt og finna tengsl milli þeirra 

(Western education 2007).  

Margir mæla með því að listskoðun með ungum börnum fari fram gegnum leik og sögur 

og með því að tengja viðfangsefnin því sem börnin þekkja. Með eldri börnum eru 

listaverkin oft skoðuð í víðara sögulegu, félagslegu og hugmyndafræðilegu samhengi. 

Ung börn, geta þeirra og fordómaleysi 

Mönnum ber saman um að ung börn séu sérstaklega fordómalaus og nálgist listaverk með 

opnum huga. Þau hafa ekki mjög fastmótaðar hugmyndir um hvað er list og allt getur 

verið eitthvað annað en það er eins og sjá má í því hvernig þau nota hlutverkaleikinn. 

Nám gegnum leik 

Fjallað hefur verið um hugmyndir Fröebel um mikilvægi leiksins sem námsleið fyrir ung 

börn. Gegnum hann rannsaki þau og öðlist skilning á ýmsum fyrirbærum með því að líkja 

eftir raunveruleikanum í kringum sig (Kindergarten 2007). Í uppeldisáætlun leikskóla 

segir að í bernsku feli leikur í sér nám. Af leik spretti ný þekking, nýjar tilfinningar, nýjar 

athafnir og leikni. Í leik tjái barn tilfinningar sínar og fái útrás fyrir þær auk þess sem 

sköpunarþörf þess og hugmyndaflug birtist í leikjum þess (1999:11). 

Margir telja að þegar ung börn skoða myndlist sé gott að tengja hana leik á einhvern hátt. 

Danbolt er þeirrar skoðunar og vísar til þess hvernig hlutir breytast í hitt og þetta og þjóna 

margvíslegum tilgangi í hlutverkaleik barna. Til þess að listmiðlun beri ávöxt telur hann 

að hún þurfi að byggja á samspili milli hinna fullorðnu og barna þar sem barn fær 

tækifæri til að kenna okkur hinum fullorðnu að horfa á meira skapandi hátt meðan við 

gegnum hugmyndaríka leiki getum kennt þeim að horfa á listaverk. Ef að hægt sé að 

sameina leik með þekkingar- og færnitileinkun séu nánast engin mörk fyrir því hvað börn 

geta lært og um leið haft mikla gleði af (1999:6–79).  

Reynslan hefur sýnt að hjá kennurum sem hafa verið þjálfaðir í fagmiðaðri listkennslu 

geta jafnvel mjög ung börn rannsakað fagurfræðilega þætti á árangursríkan hátt. Börn eru 

áhugasöm um að tala um listaverk þó að orðaforði þeirra sé takmarkaður. Þau tengjast 
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listaverkum á stigi skoðunar og greiningar sem getur verið mjög áhrifarík leið, 

sérstaklega ef vinnan fer fram gegnum leik (Dobbs 1998:64). 

Bruner, einn af höfundum stefnunnar fagmiðuð listkennsla, hélt því fram að kenna mætti 

börnum hvaða námsþætti sem væri á öllum þroskastigum, svo framarlega sem unnið væri 

í tengslum við viðfangsefnin á viðeigandi hátt. Hann taldi líkt og margir 

kennslufræðingar sem hér hefur verið fjallað um börn búa yfir eðlislægri forvitni og þrá 

til að öðlast færni á mismunandi námssviðum þegar viðfangsefni væru hvorki of þung né 

of auðveld fyrir þau (Bruner 2007).  

Malaguzzi var þeirrar skoðunar að gefa þyrfti börnum tækifæri til að skynja hvernig 

leikur þeirra og hugsanir gætu leitt til nýrrar þekkingar (Malaguzzi 1995:41).  

Niðurstöður úr rannsókn Priscitellis (1997:20–22) sýndu að viðfangsefni sem byggðust á 

leik vöktu áhuga barna og virkuðu hvetjandi þegar kom að eigin túlkun barna á 

listaverkum. 

Í kennsluefni frá Tate er áberandi hversu stóru hlutverki leikir gegna í tengslum við 

listskoðun með börnum. Leikirnir eru margvíslegir. Sem dæmi má nefna hvernig settar 

eru fram fjölbreyttar hugmyndir um hvernig megi nýta teikningu í myndskoðuninni, 

tengja skoðunina málörvun, leikrænni tjáningu, setja sig í spor einhvers, bera saman, 

finna lýsingarorð yfir verkin, nota vísbendingarspjöld og leysa ýmiss konar þrautir 

(Charman o.fl. 2001:2–17). 

Sögur 

Auk leikja nefna margir sögur sem áhrifaríka leið í tengslum við listskoðun. Bæði er þá 

átt við að upplýsingar séu settar fram í söguformi og með því að gefa börnum tækifæri til 

að semja sínar eigin sögur um listaverkin. 

Með því að heyra eða semja sögur eiga börn auðveldara með að raða saman upplýsingum 

og mynda úr þeim merkingarbæra heild (Schauble o.fl. 1997:3–8). 

Rannsóknir hafa sýnt að það að tengja sögur við listaverk er líklegt til að vekja áhuga 

barna á verkunum (Pristicelli 1997:20–22). Sögurnar eru þá ýmist tengdar þeim 

listamanni eða listaverki sem er til umfjöllunar eða sögur sem börnin semja sjálf í 

tengslum við listaverkin. Paris segir það líka oft gera listaverkin áhugaverðari ef að 

börnin fá eitthvað að vita um listamanninn (1997:22–27).  
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Menn hafa einnig nefnt hvernig fólk geti búið til sínar eigin sögur byggðar á reynslu sinni 

og með því móti sjálfir séð ákveðna atburði í skýrara ljósi (Schauble o.fl. 1997:3–8).  

Comenius setti fram þá hugmynd á sautjándu öld að til þess að börn öðluðust skilning 

væri ekki nóg fyrir þau að læra um hluti, heldur þyrftu þau að kynnast þeim af eigin raun. 

Í upphafi væri því ekki nóg að lýsa hlutum fyrir þeim, heldur þyrftu þau að fá tækifæri til 

að skoða raunverulega hluti og myndir af þeim (Education 2007). Malaguzzi taldi líkt og 

Comenius of mikið gert af því að lýsa hlutum fyrir börnum með orðum. Hann taldi 

sjónina mikilvæga, ef börn horfðu vel vekti það þau til umhugsunar um það sem þau sæu 

(Börn hafa hundrað mál 1988).  

Malaguzzi sagði ímyndunarafl barna koma þeim til góða og að oft vanmætum við hæfni 

barna til skynjunar. Börn komi fullorðnum oft á óvart á sýningum sem þeir telja vera of 

erfiðar fyrir þau, þar sem þau nálgist verkin án þröngsýni. Slíkar sýningar reynist oft 

kjörnar til að kveikja ímyndunarafl barna. Malaguzzi taldi ímyndunarafl barna mikilvægt 

og sagðist vilja ýta undir ímyndunaraflið þar sem það væri kjarninn í vísindalegum 

rannsóknum, skáldskap og myndlist (Malaguzzi 1995:41).  

Þetta samræmist vel hugmyndum Bruners sem áleit hugmyndaflug mikilvægan þátt í 

vísindastarfi. Í kennslu ættu menn að ýta undir löngun barna til að rannsaka og uppgötva 

hluti (Myhre 1996:292–293). Eisner gagnrýndi hugmyndir um þekkingu sem ekki legðu 

áherslu á mikilvægi skapandi hugsunar (Smith 2005:2). 

Listaverk eru að því leyti einstök að þau eru hlutir sem við höfum fyrir augunum. Þau 

eins og tónlist vekja oft hjá áhorfendum ákveðnar tilfinningar, ýta undir ímyndunarafl og 

koma hugsunum í gang um það sem fyrir augu ber. Það er því upplagt að nota þau sem 

grunn fyrir skapandi hugsun barna. Semja sögu kringum listaverk, ímynda sér hvað er að 

gerast, nota verkið sem sögusvið, fara inn í það og skapa sítt eigið litla ævintýri. Einnig 

mætti setja sig í spor einhvers sem myndin er af og velta fyrir sér hvernig það er.  

Mörg listasöfn hafa gefið út bækur sem ætlað er að kynna börnum myndlist. Ýmist eru 

þetta bækur sem gefa börnum innsýn inn í líf og list listamannsins sem verkin vann eða 

þá skáldsögur þar sem myndefnið öðlast eigið líf eða áhorfandinn verður hluti af verkinu 

og tekur þátt í því sem þar er að gerast. Hægt er að fara ýmsar leiðir við notkun listaverka 

sem grunns fyrir sögur. 

Munir 

Á sumum söfnum geta börn fengið ýmsa muni og leikföng að láni í tengslum við 

safnaskoðun. 
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Í kennsluleiðbeiningum frá Tate er fjallað um hvernig slíkir munir geti sett listaverkin 

skýrar í félagslegt og menningarlegt samhengi. Það að vinna með raunverulega hluti í 

stað prentaðs mál geri það einnig auðveldara að vinna með blandaða aldurshópa. Reynsla 

safnsins er sú að með því að nota hluti sem börn geta handfjatlað verði safnareynslan 

áþreifanlegri og ýti undir fjölbreyttar leiðir til náms (Charman o.fl. 2001:2–17). 

Samantekt 

Skoðun flestra safnakennara er sú að heimsókn á listasafn skili bestum árangri ef að búið 

sé að undirbúa börnin fyrir ferðina og ef unnið er úr henni í framhaldi af safnaferðinni. 

Gott sé ef hægt er að tengja hana því sem börnin eru að vinna að í skólanum. Sjálfsagt 

geta flestir kennarar tekið undir þetta sjónarmið. Hins vegar finna margir kennarar til 

óöryggis varðandi það að finna leiðir til þess og vita ekki hvernig megi gera það. Söfn eru 

þó í auknum mæli farin að hanna efni fyrir börn og kennara sem hjálpað getur þeim við 

þetta. Auk þess þyrftu kennaranemar að fá betri grunn í menntun sinni til að takast á við 

þetta hlutverk.  

Flestum ber saman um að það hvernig tekið er á móti börnum á söfnunum skipti miklu 

máli. Þau þurfi til að byrja með að fá aðstoð og leiðsögn við að skoða listaverkin og finna 

til öryggis gagnvart þessari nýju reynslu á ókunnum stað. Leiðsögn með börnum á 

listasöfnum getur verið margvísleg, þar sem hægt er að nálgast verkin og sýningarnar út 

frá ólíkum sjónarhornum. Einnig hefur aldur barna áhrif á þær leiðir sem notaðar eru við 

safnaleiðsögn.  

Í tengslum við nám ungra barna var talað um hvernig börn lærðu gegnum leik. Margir 

hafa nefnt mikilvægi hans í tengslum við myndskoðun með ungum börnum. Ef börn fái 

tækifæri til að afla sér þekkingar og færni gegnum leik sé þeim ekkert að vanbúnaði. Auk 

þess séu ung börn svo fordómalaus og nálgist skoðun listaverka með opnum huga.  

Margir mæla með því að nota sögur í safnaleiðsögninni, ýmist með því að setja 

upplýsingar fram í söguformi eða gefa börnunum sjálfum tækifæri til að semja sögur í 

tengslum við verkin. Slíkar leiðir séu vænlegar til að vekja áhuga þeirra og einnig eigi 

þau með þessu móti auðveldara með að raða upplýsingum saman í merkingarbæra heild. 

Það að fá eitthvað að vita um listamanninn sem verkið vann sé jafnframt líklegt til að 

auka áhuga þeirra.  

Loks má nefna hvernig mörg söfn nota ýmiss konar muni til að setja listaverkin í skýrara 

menningarlegt samhengi. Með því að fá að snerta hluti sé ýtt undir fjölbreyttari 

námsleiðir. 
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5.11 Ólík sjónarhorn við listskoðun 

Gunnar Danbolt segir safnakennara byggja brú milli listaverks og áhorfanda og að 

hlutverk hans sé að fá gesti til að opna sig gagnvart því. Hægt sé að skoða listaverk frá 

margvíslegum sjónarhornum og það hafi áhrif á það nám sem fram fer. Hann vitnar í 

heimspekinginn Ludwig Wittgenstein sem hélt því fram að þegar við horfum sjáum við 

hluti sem eitthvað. Það sem skipti máli sé hvað við sjáum hlutinn sem. Varðandi list geti 

það verið svo margt þar sem hægt sé að skilja list á marga vegu. Hver skilningur byggir á 

sérstakri sýn sem opnar skynjun okkar fyrir ákveðnum þáttum í tengslum við listaverk og 

lokar fyrir aðra (1999:77–79).  

Listaverk svipað og hvert annað viðfangsefni má rannsaka út frá mörgum mismunandi 

sjónarhornum: heimspekilegu, sögulegu, menningarlegu og fleirum (Dobbs 1998:55–57). 

Eins og komið hefur fram eru hugmyndir fagmiðaðrar listkennslu fyrst og fremst 

hugsaðar fyrir kennslu í grunnskóla, en einnig kennslu á listasöfnum. Reynt er að stuðla 

að því að börn skoði og kynnist myndlist frá mörgum sjónarhornum. Stefnunni er ætlað 

að hlúa að sköpunarmætti barna, þroska færni þeirra til skynjunar, til að vega og meta og 

til að virkja ímyndunarafl þeirra. Hugmyndirnar byggja á þeirri trú manna að nám í 

listum geti komið börnum að gagni við að leysa vandamál almennt jafnhliða því að þau 

þjálfist í sjónrænu læsi. Eitt af megin hlutverkum skóla er að kenna börnum að hugsa, 

leita lausna á vandamálum og þroska huga sinn og þessi nálgun í myndmenntakennslu 

getur verið liður í því (Dobbs 1998:3).  

Kennslan skiptist eins og áður sagði aðallega í fjóra þætti þ.e. listsköpun, listasögu, 

listgagnrýni og fagurfræði. Hér verður gerð grein fyrir því hvernig menn telja þrjá þessara 

þátta geta skilað sér í starfi með börnum.  

Listasaga 

Listasaga felst í því að hjálpa börnum að skilja og meta framlag lista í víðu samhengi. 

Gegnum hana geta börn kynnst ólíkum stefnum í myndlist og hvað einkennir þær. Skoða 

má listferil ákveðins listamanns og hvernig verk hans tengjast verkum annarra 

listamanna. Kynna má börnum hugmyndir listamanna og það samfélag sem þeir voru 

hluti af. Ein nálgun væri að skoða formræna þætti listaverka eins og myndefni, liti, rými 

og fleira í listaverki (Dobbs 1998:43–44). 

Dobbs (1998:30) segir að með því að skoða hvað vekur áhuga listamanna og hin 

mismunandi stig sem listamenn ganga í gegnum í listsköpunarferli sínu megi auka 
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skilning barna á listsköpun. Listamenn geti hjálpað börnum að skilja vinnuferlið frá því 

að þeir fá hugmynd og þar til verki er lokið. Hvernig þeir útfæra verk sín og sýna þau og 

hver sé tilgangur með listsköpun þeirra. Þetta getur hjálpað börnum að læra að meta þá 

skipulagningu, hugsun og alúð sem listamenn leggja í sköpun sína.  

Eisner, einn af hugmyndafræðingum fagmiðaðrar listkennslu, segir að við lausn flókinna 

vandamála sé takmarkið sjaldnast sett fyrirfram heldur breytist það oft í ferlinu háð 

kringumstæðum og tækifærum. Við nám í listum þurfum við að vera tilbúin að bregðast 

við þeim möguleikum sem upp koma á meðan á ferlinu stendur (Eisner 2002:70–92).  

Listamenn geta líka kynnt börnum verkfæri sín og þá tækni sem þeir nota til að búa til 

mismunandi hluti. Jafnframt geta þeir hjálpað börnum að átta sig á eiginleikum og 

möguleikum ákveðins efniviðar, á mikilvægi þess að vera þolinmóð og staðföst og um 

aðra þætti sem skipta máli við skapandi ferli. Einnig geta þeir opnað augu barna fyrir því 

hvernig tilraunir, rannsóknir og það að taka áhættur getur verið liður í því að þróa 

hugmyndir sínar áfram (Dobbs 1998:70–71).  

Allt kemur þetta börnum að gagni í tengslum við þeirra eigin myndsköpun. Einnig hjálpar 

þetta börnum að átta sig á hvað starf listamanns felur í sér. 

Gagnrýni  

Þjálfun barna í því að skoða listaverk á markvissan hátt getur ýtt undir hæfni þeirra til að 

gagnrýna. Gagnrýnin byggir þá á því að börnin skoði listaverk vel, greini form þeirra, 

túlki verkin á ólíka vegu og meti þau. Jafnframt þurfa börnin að gera grein fyrir 

hugmyndum sínum og koma þeim í orð (Dobbs 1992:21).  

Eisner segir að ólíkt mörgum námsgreinum þar sem rétt svör og reglur eru í fyrirrúmi geti 

listir kennt börnum að vega og meta (Eisner 2002:70–92). 

Fagurfræði og heimspekilegar vangaveltur  

Fagurfræði fjallar um svið heimspeki þar sem leitað er svara við spurningum um eðli, 

merkingu og gildi listar. Skoðað er hvernig börnin upplifa listaverk sem einstaklingar, 

hvaða merkingu þau leggja í þau og hvaða áhrif verkin hafa á þau. Með því að aðstoða 

börn við að skoða fagurfræðilega upplifun sína má hjálpa þeim að skilja hvað greinir list 

frá annars konar fyrirbærum (Dobbs 1992:22).  
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Eisner segir að þegar börn fá tækifæri til að tjá þau tilfinningalegu áhrif sem listaverk 

hafa á þau verði þau oft að leita að hinum ljóðræna streng innra með sér til að finna réttu 

orðin (Eisner 2002:70–92). 

Dobbs segir það fara eftir aldri barna og þroska hvernig vinna megi með þeim í tengslum 

við fagurfræði. Ung börn geti lært að greina hvað þeim líkar betur en annað og tjáð sig 

um það. Það má aðstoða þau við að skilja að þó að þeim líki við ákveðið listaverk þá eru 

önnur börn sem hugsanlega líkar ekki við það. Fagurfræði snýst um þá hugsun og þau 

heilabrot sem felast í því að finna út afhverju hver einstaklingur velur eins og hann gerir 

og hvernig megi styðja og réttlæta skoðun sína. Börn geta talað um listaverk þannig að 

þau rökstyðji þann dóm sem þau hafa fellt um ákveðin verk (Dobbs 1998:50–51). Eisner 

segir listir geta kennt börnum að hægt er að sjá og túlka heiminn á ótal vegu (Eisner 

2002:70–92). Það að læra að tala um hluti og móta rök er mikilvæg æfing, ekki bara fyrir 

listir og listkennslu heldur fyrir almenn kennslumarkmið skóla (Dobbs 1998:50–51).  

5.12 Þróun myndlistar og breytt hlutverk hennar 

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar var gerð grein fyrir þróun vestrænnar myndlistar í gegnum 

tíðina í stuttu máli. Margar breytingar áttu sér stað til dæmis varðandi það í hvaða tilgangi 

myndlist var unnin, fyrir hverja, hver viðfangsefnin og myndefnin voru, hvaða aðferðir 

og efniviður var notaður, staða listamanna og samfélagsgerð. Þetta gerir það að verkum 

að ekki er hægt að nálgast öll listaverk eins. Til að hægt sé að skoða myndlist og túlka 

hana á skynsamlegan hátt þarf að hafa í huga í hvaða tilgangi myndlistarverk eru unnin, 

ásetning listamanna og skoða það samfélag sem hún er hluti af. 

Eins og áður hefur komið fram segir Danbolt safnakennara byggja brú milli listaverks og 

áhorfanda. Safnakennari verði að vita hverju hann vilji miðla og hvaða gleraugu hann 

vilji að börn noti hverju sinni við listskoðun sína. Til þess þurfi hann að vera vel að sér 

um sögulegt samhengi verksins og þess hvaða túlkunarmöguleika það býður upp á. Ekki 

sé hægt að vinna með öll listaverk út frá sömu forsendum (1999:9–10).  

Illeris leggur einnig ríka áherslu á að sá sem miðlar hafi tilskilda þekkingu. Hún segir að 

til þess að safnleiðsögn skili árangri þurfi allir sem hlut eiga að máli að fá tækifæri til að 

leggja sitt af mörkum, tjá upplifun sína og miðla bakgrunnsþekkingu sinni. Kennari þurfi 

að vera fær um að undirbúa börnin undir það að skoða listaverkin, en til þess þurfi hann 

bæði að búa yfir listfræðilegri þekkingu og kunna skil á hugmyndum um listuppeldi 

(2000:40–47).  
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Eins og fram hefur komið voru listamenn lengi vel í þjónustu kirkju og aðals og verk 

þeirra nokkuð auðskiljanleg. Um 1700 var farið að sýna myndir í söfnum sem list og voru 

verkin þá tekin úr sínu upprunalega félagslega samhengi. Með því að sýna altaristöflur og 

fleira í sérstökum sölum verður til nýtt listhugtak. Fljótlega fóru menn að flokka list niður 

í listsöguleg tímabil (Danbolt 1999:9–10). Á nítjándu öld breyttist staða listamanna, þeir 

hættu að þjóna öðrum og fóru að vinna á hinum frjálsa markaði (Gombrich 1997:502). 

Áhorfendur þurftu hjálp við skoðun listaverka og útskýringar með þeim. Hlutverk 

listmiðlara var að hjálpa safnagestum að skilja nýtt hlutverk myndlistar þar sem gerð var 

krafa um frumleika og að listaverk ætti að vera tjáning á sálarlífi listamannsins (Danbolt 

1999:64). 

Nútímalist 

Á síðari hluta nítjándu aldar og fyrri hluta þeirrar tuttugustu komu fram listastefnur eins 

og impressjónismi, expressjónisma, kúbismi, súrrealismi og fleiri stefnur sem kenndar 

hafa verið við módernisma. Myndlistarmenn höfnuðu viðteknum gildum sem ríkt höfðu í 

myndlist til þessa og færðust smám saman frá því að reyna að líkja eftir veruleikanum. 

Fram að þessu höfðu myndlistarmenn reynt að túlka einhvers konar veruleika þó þeir 

gerðu það á ólíkan hátt (Svendsen 2000:18–24). Nú þegar þessi hefðbundni heildarsvipur 

var horfinn myndaðist gjá milli listamanna og áhorfenda og oft ríkti tortryggni milli 

þeirra (Gombrich 1997:502). Listaverk urðu margþættari og flóknari en flestir aðrir hlutir 

í heiminum. Áhorfendur höfðu allt aðrar væntingar til listaverka en það sem hin 

módernísku verk gátu og vildu sýna (Danbolt 1999:67–68).  

Í expressjónismanum afmynduðu listamenn hluti og einfölduðu þá, þeir sóttu í smiðju 

sköpunar barna, frumstæðra þjóða og geðveikra þar sem litið var svo á að þessir hópar 

tjáðu tilfinningar sínar beint. Listamenn eins og Kandinskij voru undir áhrifum frá 

guðspeki og dulspeki og gerðu tilraunir á því hvort að ákveðin form og litir tjáðu ekki 

tilfinningar í sjálfu sér. Súrrealisminn reyndi að tjá það sem býr í undirmeðvitundinni og 

með því að vinna ómeðvitað var listamaðurinn ekki lengur sá sem vissi af hverju mynd 

var. Þetta eru aðeins fá dæmi um breytt hlutverk listar og mismunandi tilgang með henni, 

sem erfitt er fyrir þá sem ekki hafa þekkingu á listasögu að átta sig á. Þar sem það er svo 

mismunandi hvað fyrir listamönnum vakti er mikilvægt að átta sig á þeim hugmyndum 

sem lágu að baki. 

Nútímalist er flóknari og torræðari en list fyrri tíma og gerir aðrar kröfur til áhorfandans. 

Á tuttugustu öldinni fóru listamenn í auknum mæli að vinna verk sín þannig að 

áhorfendum var ætlað að vera þátttakendur í hinu torræða og túlka verkin að einhverju 

leyti á sinn eigin hátt. Í stað þess að vera listnjótendur verka með skýra merkingu tóku 
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áhorfendur nú þátt í að skapa merkingu listaverka. Listaverk höfðu jafnan tilvísanir í 

margar áttir og buðu þannig upp á mismunandi túlkunarmöguleika og þurfti hver 

áhorfandi að finna leið til að glæða verkið merkingu með því að tengja það eigin reynslu 

á einhvern hátt. Listamenn reyndu þannig gjarnan að vekja upp spurningar sem hvöttu 

áhorfendur til þess að skoða og jafnvel endurskoða eigin hugmyndir og viðhorf. 

Gosbrunnur Duchamps sem fjallað var um framar í þessum skrifum var gott dæmi um 

slíkt, en þar valdi hann verksmiðjuframleiddan hlut af handahófi, klósettskál, og sýndi 

verkið í viðurkenndum sýningarsal árið 1917. Með þessu uppátæki vöknuðu spurningar 

sem hver og einn þurfti að leita svara við innra með sér eins og því hvort þetta gæti talist 

til listar og hvað list eiginlega væri (Lynton 1980:131).  

Listfræðingurinn Lucie-Smith segir nútímamyndlist fyrst og fremst vera afl sem veki 

sálræn og lifeðlisfræðileg viðbrögð hjá áhorfanda sem hann þurfi síðan að vinna úr á 

einhvern hátt (1969:22).  

Dobbs segir að ef við teljum hlutverk myndlistar vera að vekja fólk til umhugsunar um 

lífið og tilveruna þá megi líta á það sem tilgang listamanns að ögra skynjun manna. Hann 

hjálpi mönnum að sjá og hugsa og veki upp tilfinningaleg viðbrögð þeirra. Listamaðurinn 

skýri þannig með tilraunum sínum hluti sem ólíklegt er að skynfæri okkar og meðvitund 

kæmust í tæri við ella (Dobbs 1998:27).  

Fjallað hefur verið um hvernig margir finna til óöryggis gagnvart listskoðun og því er 

mikilvægt að safnagestum sé hjálpað við að skoða listaverkin. 

Wilhelm Dilthey hélt því fram á sínum tíma að maðurinn öðlaðist skilning á sjálfum sér 

gegnum ýmsa þætti menningar eins og til dæmis listir. Í þeim birtist eðli mannsins og því 

væru þau tæki til þess að skilja manninn. Dilthey taldi uppeldi meðal annars felast í því 

að taka aðra sér til fyrirmyndar og samsama sig þeim (Myhre 1996:138–142). 

Þessar lýsingar á breytilegu hlutverki listar sýna að sá sem miðlar list verður að prófa sig 

áfram með aðstoð listhugtaka og finna hvað á við hverju sinni. Það þarf að vita hverju á 

að miðla og hvernig eigi að gera það. Þetta breytta hlutverk myndlistar á tuttugustu 

öldinni er líklegt til að ýta undir hugmyndir um mikilvægi þess að einstaklingar fái 

tækifæri til að mæta listinni upp á eigin spýtur og upplifa á sinn hátt. Þar sem áður var 

vanalegt að byggja upp þekkingu smátt og smátt þurfa menn oft að víkja frá 

vanabundinni hugsun sinni og vera tilbúnir að sjá hlutina í nýju ljósi. Þó þurfa menn oft 

aðstoð við listskoðun þar sem annars er hætta á að gestir finni til vanmáttar og engin 

hugsun kvikni innra með þeim.  
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Þessar lýsingar sýna þó hvernig nútímalist gerir aukna kröfu til áhorfandans um að hann 

taki þátt í að glæða listaverk merkingu. Auk þess telja ýmsir að sögu- og menningarlegt 

samhengi mannsins hafi mikil áhrif á einstaklinginn. Það að kynnast því hvernig aðrir 

hugsa og aðhafast eigi sinn þátt í því að byggja upp eigin sjálfsmynd. 

Tilvistargreind Gardners 

Frá því að Howard Gardner setti fram kenningu sína um greindirnar átta hefur hann bætt 

við níundi greindinni sem hann kallar tilvistargreind. Hann telur að í umfjöllun um 

mannlega greind þurfi að huga að tilraunum mannsins til að ná tökum á 

grundvallarspurningum um lífið og tilveruna. Tilvistargreindin felst því í að skoða 

viðleitni mannsins til þess á fjölbreytilegan hátt (Armstrong 2000:139–141).  

Tilvistargreind glímir við spurningar eins og hvaða þýðingu lífið hefur, merkingu 

dauðans, örlög hins efnislega og andlega heims og djúpstæða reynslu eins og að elska 

aðra manneskju (Gardner 1999:60).  

Gardner segir eina leið til að upplifa og tjá sig um grundvallarspurningar lífsins vera þá 

að lifa sig inn í listaverk og öðlast fagurfræðilega upplifun. Ef litið sé yfir sögu tónlistar, 

myndlistar, dans og leiklistar megi sjá hvernig þessar listgreinar hafi stöðugt glímt við að 

túlka tilvistarlegar spurningar og leita svara við þeim. 

Til að samþætta tilvistargreindina skólastarfi telur Gardner best að stuðla að vangaveltum 

nemenda um ýmsar víddir tilverunnar. Það megi meðal annars gera með því að skoða 

viðleitni vísindamanna, listamanna, stjórnmálamanna, rithöfunda og annarra til að skýra 

merkingu lífsins. 

Með því að liðsinna börnum geti kennarar hjálpað þeim að meta æðri víddir lista og 

skapað þeim tækifæri og grundvöll til þess að tjá sínar eigin hugleiðingar um tilveruna á 

listrænan hátt (Armstrong:143). 

Íhugun og samantekt 

Við listskoðun með börnum þarf sá sem miðlar að búa yfir ákveðinni bakgrunnsþekkingu 

til þess að átta sig á hvernig vinna megi í tengslum við ákveðin listaverk. Listaverk hafa 

verið unnin í margvíslegum tilgangi og hvert um sig er samofið menningu og 

samfélagsgerð þess tíma sem það var unnið á. Hugmyndir að baki fagmiðaðrar 

listkennslu er sú að með því að nálgast listskoðun frá mismunandi hliðum megi auka 

skilning barna á því fyrirbæri sem listaverk er.  
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Samtímalist gerir oft aðrar kröfur til áhorfandans en myndlist fyrri tíma. Listamenn reyna 

gjarnan að skapa verk sem hafa tilvísanir í fleiri áttir og opna fyrir margvíslega 

túlkunarmöguleika. Listaverkin eru oft til þess fallin að vekja menn til umhugsunar um 

ýmsa þætti tilverunnar og sammannlega reynslu. Oft eru hlutirnir líka settir fram á 

nýstárlegan hátt sem krefst þess af áhorfandanum að hann velti vöngum og endurskoði 

fyrri hugmyndir sínar.  

Ýmsir telja því að skoðun og umræður um nútímalist henti vel í námi barna og unglinga. 

Hún geti nýst vel til að vekja menn til umhugsunar um tilvistarlega þætti og ræða málefni 

sem alla varða. Gardner hefur sett fram hugmyndir um tilvistargreind og telur 

vangaveltur og umræður barna um nútímamyndlist geta hjálpað þeim við að leita svara 

við tilvistarlegum spurningum. 

Í þessum kafla hefur verið rætt um hugmyndir manna um listskoðun barna. Fram koma 

ólikar hugmyndir um gildi hennar og áherslur. Gerð hefur verið grein fyrir hvað geti haft 

áhrif á upplifun manna af listaverkum og safnaferðum. Rætt hefur verið um hvernig 

þjónustu- og fræðsluhlutverk safna hefur aukist. Fjallað hefur verið um hvernig skoða má 

listaverk frá mismunandi sjónarhornum og lýst hvað hugmyndasmiðir fagmiðaðrar 

listkennslu telja börn geta lært gegnum þær leiðir sem þar eru settar fram. Loks hefur 

verið gerð grein fyrir leiðum sem notaðar hafa verið við listskoðun með ólíkum 

aldurshópum. Í næsta kafla verður fjallað um hvernig nokkur söfn sem sýna nútímalist 

líta á miðlunar- og þjónustuhlutverk sitt. Viðhorf þeirra til nútímalistar og möguleika 

hennar í tengslum við nám barna og þær áherslur og leiðir sem notaðar eru í starfi með 

börnum.  
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6 Nokkur listasöfn valin 

6.1 Valin söfn 

Í köflunum að framan hefur verið gerð grein fyrir ýmsum hugmyndum manna um nám og 

þroska barna, gildi myndskoðunar og safnaferða í námi þeirra og ýmsum þáttum sem geta 

haft áhrif á reynslu gesta af þeim. Í framhaldi af því lék mér forvitni á að skoða starfsemi 

nokkurra listasafna, viðhorf þeirra til kynningar, miðlunar og safnakennslu og þá 

fræðsluþjónustu sem þau veita börnum, fjölskyldum og kennurum.  

Ég valdi nokkur söfn á Norðurlöndum, Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavikur á 

Íslandi, Statens Museum for kunst og Louisiana í Danmörku, Moderna Museet í 

Stokkhólmi og Malmö Konsthall í Svíþjóð, Kiasma í Finnlandi og Þjóðminjasafnið í 

Noregi. Einnig valdi ég tvö listasöfn í Bandaríkjunum, MoMA (Museum of Modern Art) 

New York og Art Institute of Chicago og loks Tate museum í Bretlandi.  

Efnið sem ég viðaði að mér um þessi söfnum er margs konar. Ég hef kynnt mér 

heimasíður þeirra og þær upplýsingar og efni sem þar er að finna í tengslum við 

viðfangsefnið. Nokkurra þessara safna hef ég heimsótt, fengið skriflegt efni frá, tekið 

viðtöl við safnakennara eða fylgst með safnaleiðsögn með börnum.  

Gerð verður grein fyrir heimildum þar sem um skriflegt efni og viðtöl er að ræða. Einnig 

er gerð grein fyrir upplýsingum sem fengnar eru af heimasíðum safnanna. Í nokkrum 

tilvikum er um upplýsingar að ræða sem eiga við söfnin almennt eða að ég hef álitið sem 

svo að óþarfi væri að geta þeirra nákvæmlega. Þær upplýsingar eru fengnar af 

heimasíðum safnanna þann 8. ágúst 2006. Á einu safnanna þ.e. Louisiana er allt efni á 

heimasíðu undir sömu vefslóð. Því er ekki hægt að vísa nákvæmt á hvern efnislið fyrir sig 

heldur verður einungis skráð hvenær efnið er sótt.  

Auk efnis sem ég aflaði mér á heimasíðum safnanna tók ég viðtöl við safnakennara á 

þremur safnanna þ.e. Listasafni Reykjavíkur, Listasafni Íslands og Statens Museum for 

kunst í Kaupmannahöfn. Skriflegt kennsluefni fyrir kennara fékk ég frá MoMA og Tate 

söfnunum. Skriflegt efni sem börn fá í hendur fyrir listskoðun á söfnunum fékk ég frá 

Listasafni Reykjavíkur, Statens Museum for Kunst og Louisiana í Danmörku. 
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Söfnin sem ég valdi eiga það sameiginlegt að sýna nútíma- og/eða samtímalist. Sum 

þeirra sýna þó einnig eldri list. Íslensku söfnin tvö eru bæði samsett af fleiri söfnum sem 

staðsett eru á mismunandi stöðum. Listasafn Íslands, Safn Einars Jónssonar og Safn 

Ásgríms Jónssonar eru ein stofnun en Listasafn Reykjavikur, Kjarvalsstaðir og Safn 

Ásmundar Sveinssonar önnur.  

Norska safnið Museet for samtidskunst varð árið 2003 hluti af þjóðminjasafni norðmanna 

ásamt þremur öðrum söfnum sem sýna byggingarlist, listhönnun og þjóðminjar. Þar til 

sumarið 2004 var Þjóðminjasafnið í Osló með fjórar heimasíður eina fyrir hvert þessara 

safna. Nú eru þeir hins vegar með sameiginlega heimasíðu fyrir söfnin fjögur. Árið 2005 

fékk Þjóðminjasafnið í Osló það hlutverk að hanna farandsýningar fyrir börn og unglinga 

sem sendar eru í skóla um allan Noreg. Þeir bera því ábyrgð á þróun miðlunarstarfs á 

vegum ríkisins og að búa til verkáætlun fyrir miðlun sjónlista á landsvísu 

(Nasjonalmuseet. Policy for landsdekkende program 2007). Starfsmenn safnsins segjast 

með heimasíðu sinni hafa skapað nýja upplýsingaveitu á netinu fyrir alla sem áhuga hafa 

á list og menningu. Safnið fékk verðlaun, Gulltaggen, árið 2005 fyrir heimasíðu sína sem 

valin var besta heimasíða rekstraraðila í Noregi (Gulltaggen 2007). 

Kiasma, safn sem hýsir samtímalist, er hluti af finnska þjóðminjasafninu. Þetta er ungt 

safn en það var opnað árið 1998. Safnið sýnir list sem unnin hefur verið frá því árið 1960 

og fram til okkar daga, það er að segja eingöngu samtímalist, á meðan önnur söfn sem ég 

skoðaði sýna einnig list módernísta og jafnvel eldri list. 

Statens Museum for kunst og Louisiana eru ekki samsett af fleiri söfnum. Hins vegar er 

það danska skólaþjónustan sem gefur út kennsluefni þeirra og fleiri safna og má finna það 

á heimasíðu dönsku skólaþjónustunnar, þannig að þar er einnig um heilmikla 

upplýsingaveitu að ræða sem snýr að kennslu og námi í tengslum við safnakennslu og 

myndskoðun (Skoletjenesten 2007). Statens Museum for kunst er einstakt að því leyti til 

að þar var árið 1996 stofnað sérstakt listasafn fyrir börn. Hannaðar eru sýningar á verkum 

í eigu safnsins fyrir barnasafnið. Önnur söfn sem hér verður fjallað um eru yfirleitt ekki 

með sérstakar sýningar fyrir börn heldur reyna að miða safnaleiðsögn við þann aldur sem 

um er að ræða hverju sinni. Sænsku söfnin tvö, Moderna Museet for kunst og Malmö 

Konsthall, samanstanda ekki af fleiri söfnum. 

MoMA (Museum of Modern Art) í New York hefur verið starfrækt síðan árið 1929 og 

markmið með stofnun þess var að ögra íhaldsömum hugmyndum um söfn og setja á stofn 

safn sem sýndi eingöngu nútímamyndlist. Hugmynd fyrsta safnstjóra þess, Alfred H. 

Barrs, var sú að hjálpa fólki að skilja og njóta sjónlista samtímans. Viðbrögð almennings 

voru sterk og á næstu tíu árum flutti safnið þrisvar í stærra húsnæði. Síðustu ár hafa 
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staðið yfir byggingarframkvæmdir við safnið sem hefur nú nánast tvöfaldast að stærð. 

Meðal annars er komin sérstök bygging sem er miðstöð fyrir kennslu og rannsóknir og 

var hún opnuð rétt fyrir áramótin 2006-2007. Safnið er með heimasíðu sem hefur að 

geyma ítarlegar upplýsingar.  

Art Institute of Chicago sker sig úr þessari safnaflóru að því leyti til að safnaeign þess 

nær yfir mjög langt tímabil í sögunni og einnig á safnið verk frá mörgum mismunandi 

menningarsvæðum heims. Ástæða þess að ég ákvað að skoða efni frá safninu var sú að 

safnið er gríðarlega stórt og þjónusta við skóla og fjölskyldur mikil og fjölbreytt. Mér 

fannst því fróðlegt að skoða það til að fá breiðari sýn á starf safna og þjónustu. Þess má 

svo geta að Art Institute of Chicago var valið barnvænasta listasafn í Bandaríkjunum af 

tímaritinu Child árið 2006 úr hópi rúmlega 100 sem skoðuð voru (The Art Institute of 

Chicago. Press release 2006).  

Tate söfnin eru fjögur. Öll sýna þau nútíma- og samtímalist, en eitt þeirra leggur meiri 

áherslu á sýningar á eldri list. Tate hefur búið til eina sameiginlega heimasíðu fyrir söfnin 

fjögur þannig að svipað og á Þjóðminjasafninu í Noregi er hér búið að safna saman miklu 

efni fyrir þá sem kynna vilja sér listir og þá ekki síst nýlegri list. Heimasíða Tate var valin 

besta heimasíðan af London tourism árið 2002 og fékk Bafta verðlaun árið 2003 (TATE 

report 2002–2004 bls. 241–242 2004).  

Söfnin í Bandaríkjunum og Bretlandi eru með margar gagnvirkar sýningar og leiki fyrir 

börn á heimasíðum sínum og hafði ég einnig áhuga á að sjá hvernig söfnin kynntu verk 

sín fyrir börnum með þeim hætti. 

6.2 Hefð fyrir safnaleiðsögn barna  

Norðurlönd 

Misjafnt er hversu löng hefð er fyrir markvissri safnaleiðsögn með börnum og vinnu með 

þeim í tengslum við listaverkin. Eins og fram hefur komið í þessum skrifum er löng hefð 

fyrir safnakennslu barna í Svíþjóð. Á Moderna Museet í Stokkhólmi hefur síðan á 

sjöunda áratug tuttugustu aldar verið starfrækt safnfræðsla byggð á samræðum um 

nútíma- og samtímalist við yngstu gesti safnsins og verkstæðisvinna, nálgun sem lögð 

hefur verið áhersla á síðan. Carlo Deckert sem þá var safnstjóri lagði mikla áherslu á það 

hlutverk safnsins að hjálpa börnum að finnast þau eiga heima á sýningum safnsins og í 

heimi lista (Moderna Museet. Historia 2007). Einnig er löng hefð fyrir safnakennslu í 

Finnlandi.  
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Í viðtali við Elísabeth Zederström, safnakennara við Statens Museum for kunst í 

Kaupmannahöfn, kemur fram að þegar hún var ráðin árið 1993 sem safnakennari hafi það 

verið nýlunda. Fram að þeim tíma hafi skólanemar séð um leiðsögn um safnið. Ekki hafi 

verið hefð fyrir safnakennslu barna í Danmörku og barnasafnið sem stofnað var árið 1996 

hafi orðið til að frumkvæði þáverandi safnstjóra sem hafði sérstakan áhuga á listmiðlun 

til barna (2002). Árið 1994 var byggt sérstakt barnahús við Louisiana sem skapaði góðar 

aðstæður til að þróa áfram hugmyndir um tengsl barna og unglinga við safnið (Louisiana 

2006). 

Síðan árið 1987 hefur sérstakur starfsmaður séð um fræðslustarfsemina á hinum þremur 

söfnum Listasafns Íslands. Þó hefur verið safnafræðsla við Listasafn Íslands síðan árið 

1960 (Rakel Pétursdóttir 1994:35–36). Í stefnuyfirlýsingu frá safninu kemur fram að 

fræðslumál séu megin hlutverk safnsins. Í tengslum við söfn Listasafns Reykjavíkur hefur 

verið boðið upp á safnafræðslu síðan árið 1991 (Listasafn Íslands. Fræðslustarfsemi 

2007). 

Bandaríkin 

Safnakennarar á MoMA telja fræðsluhlutverk sitt vera mikilvægt og boðið er upp á 

fjölbreytileg viðfangsefni til að hjálpa almenningi og ýmsum sérhópum við að nálgast og 

skilja heim nútímamyndlistar.  

Þó hugmynd Barrs fyrsta safnstjóra MoMA hafi verið sú að hjálpa mönnum að skilja list 

samtímans hefur Meecham gagnrýnt viðhorf hans. Hún hefur lýst því hvernig safnstjóri 

MoMA, sem varð fyrirmynd nútímalistasafna á vesturlöndum, taldi það hlutverk sitt að 

skilgreina nútímalist (Meecham 2001:26), en skilgreining Barrs á hlutverki safnsins var á 

þá leið að það ætti stöðugt, samviskusamlega og ákveðið að greina gæði frá 

meðalmennsku (Hunter o.fl. 1984:6). Barr átti sinn þátt í því, segir Meecham, að ýta 

undir hugmyndir um há- og lágmenningu og skilgreining hans á því hvað væri list var 

þröngt svið sem oft reyndist áhorfendum erfitt að meðtaka. Vinsældarmenning sem 

höfðaði til fjöldans eins og popp-list flokkaðist ekki undir gæðalist. Við hönnun sýninga, 

segir Meecham, leit Barr framhjá stjórnmálalegum og félagslegum þáttum í listaverkum, 

jafnvel þegar pólítískt innihald var megin viðfangsefni listamannsins. Það að láta verkin 

tala fyrir sig sjálf eins og hann gerði hafi orðið til þess að slík verk urðu þögul (Meecham 

2001:26).  

Bretland 

Þó Meecham gagnrýni stefnu Barrs er ljóst að hugmyndir um safnakennslu hafa þróast 

fyrr í þá átt sem hún er í dag í Bandaríkjunum en víða annars staðar. Helen Charman var 
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ráðinn á Tate árið 1999 til að hanna og þróa hugmyndir um dagskrá fyrir skóla og 

safnakennslu. Hún segir 

Ég kom hingað árið 1999 og var sett í að skipuleggja skóladagskrá frá grunni. Ég var heppin 

að kynnast safnakennslu í Bandaríkjunum, en á þeim tíma vissi ég ekki að safnakennsla væri 

starfsgrein. Kringum 1990 var safnakennsla á listasöfnum í Bretlandi á frumstigi svo ég held 

að ég hafi grætt mikið á því að kynnast ameríska módelinu svona snemma á ferli mínum 

(Charman 2004).  

Charman segir að þó menn hafi á sjöunda áratugnum farið að taka mið af þörfum 

safnagesta við hönnun sýninga hafi fyrst og fremst verið hugsað um listasöfn í Bretlandi 

sem menningarstofnanir alla tuttugustu öldina frekar en námsumhverfi. Árið 1997 tók 

verkamannaflokkurinn við stjórn í Bretlandi og boðaði stjórnin mikilvægi þess að allir 

hefðu aðgang að söfnum og fjármagn var lagt í að styrkja safnakennslu. Líkt og við 

opnun Louvre-safnsins árið 1792, í kjölfar frönsku stjórnarbyltingarinnar, var hugmynd 

stjórnvalda í Bretlandi að safnaferðir gætu orðið liður í félagslegum úrbótum. Söfn áttu 

að veita öllum aðgang ekki bara hinum fáu upplýstu, styðja við nám, veita fjölbreytilega 

námsmöguleika og styðja við skapandi iðnað. Söfn áttu að snúast um safnaeign sína en 

vera fyrir fólk (Charman 2005). 

Síðustu árin hefur verið lögð mikil vinna í að hanna og þróa aðferðir Tate til kynningar 

og fræðslu fyrir allan almenning á sýningum og verkum safnanna. 

Núverandi staða 

Lars Nittve,safnstjóri  við Moderna Museet í Stokkhólmi, segir hugmyndir í 

enskumælandi löndum nú á tímum ólíkar þeim sem tíðkist í þýskumælandi löndum. Í 

þeim enskumælandi byggist hugmyndafræði safna á mikilvægi þjónustu við almenning 

sem verði stundum til þess að ekki sé nægjanlegt tillit tekið til hugmynda listamannsins 

og hvernig hann vilji sýna áhorfendum verk sín. Í þýskumælandi löndum, segir hann, 

sýningar hins vegar vera settar þannig fram að þær útiloki stóran hóp frá söfnunum 

(2007:1–4).  

Þýsk söfn eru ekki hluti af þessari skoðun minni og verður því ekki gerð nánar grein fyrir 

hvort að þetta sé raunin. Ef að svo er hefur alla vega margt breyst síðan Lichtwark sem 

kallaður hefur verið faðir uppeldisfræði myndlistar reið á vaðið í lok nítjándu aldar með 

safnakennslu fyrir 14 ára stúlkur og hugmyndum sínum um hvernig gera mætti safn hans 

aðgengilegt fyrir gesti.  

Charman segir menn líta listasöfn ólíkum augum. Sumir sjái þau enn sem musteri utan 

um myndlist. Hins vegar, segir hún, fléttast ýmislegt annað inn í starfsemi listasafna eins 
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og verslunarstarfsemi, kennsla og skemmtun. Sú ögrun sem safnakennarar standa frammi 

fyrir er hvernig á að samræma þetta og viðhalda faglegri ímynd listasafna sem á sér langa 

sögu (Charman 2005).  

Meecham segir að þar sem nútímasöfn reyna nú meira en áður að stuðla að því að 

safnaheimsókn felist bæði í fróðleik og skemmtun með aukinni áherslu sinni á menntun, 

safnaverslanir, veitingastaði og fleira hafi þurft að hugsa aðeins upp á nýtt hvernig hanna 

á sýningar meðal annars með það að leiðarljósi að höfða til breiðari áhorfendahóps 

(2001:25). 

Listasöfnin sem ég skoðaði frá enskumælandi löndum falla vel undir þá lýsingu hér að 

framan um áherslu á mikla og fjölbreytta þjónustu fyrir safnagesti. Þjónustutilboð 

listasafna á Norðurlöndum verða einnig stöðugt fjölbreytilegri.  

6.3 Að bjóða gesti velkomna 

Ef skoðuð eru viðhorf þeirra safna sem ég kannaði má sjá að þau eru meðvituð um 

mikilvægi miðlunarhlutverks síns, þess að kynna mönnum þá list sem söfnin hafa að 

geyma, hjálpa þeim að verða færari um að njóta hennar og leita leiða til að koma til móts 

við þarfir almennings. Jafnframt eru þau meðvituð um rætur sínar og hvernig þær hafa 

áhrif á það starf sem fram fer, þó erfitt kunni að vera að átta sig nákvæmlega á í hverju 

þau eru fólgin (Nittve 2007:1–4).  

Samfélagið hefur breyst mikið og söfn sömuleiðis en engu að síður er það gild spurning, 

segir Kaija Kaitavuori forstöðumaður kennsludeildar á Kiasma, veruleika hverra söfnin 

komi til móts við í dag, hverjum líði vel þar og finnist auðvelt að stíga yfir þröskuldinn. 

Þó gestgjafinn bjóði mönnum að láta fara vel um sig þá eigi menn hugsanlega erfitt með 

að slaka á í þessu umhverfi. Söfn þurfi því að skoða vel hvers konar heimur það er sem 

gesturinn stígur inn í á safninu og hvernig hann eigi að haga sér. Hin raunverulega ögrun 

sé að losna við ósýnilega þröskulda (1998:1–3).  

Juha Varto, sérfræðingur í sjónlistum og menntunarfræðum, segir vanta nýjan 

viðmiðunarramma sem menn geti sameinast um þegar rætt er um list. Þegar gestir standi 

frammi fyrir nútímamyndlist verði þeir oft svo ráðvilltir að það komi í veg fyrir að þeir 

leyfi nokkurri hugmynd að fæðast. Þegar einhver reyni að kenna okkur að horfa á list eða 

að ræða hana komi þessi tilfinning stundum fram eins og ekkert geti raunverulega hreyft 

við okkur. Ef að safnagesti finnist hann vera útilokaður og eigi erfitt með að koma inn í 

samræður þurfi að velta fyrir sér hverjum sé um að kenna (2005:1–3).  
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Kaitavuori telur að báðir aðilar eigi sök á. Starfsfólk safna þurfi að vera mjög meðvitað 

um væntingar sínar sem byggja á rótgrónum hugmyndum og verða sveigjanlegri. Það að 

komast í samband við list og verða kunnugur henni og safninu krefjist þess hins vegar af 

gestinum að hann leggi sig fram (1998:1–3). 

Varto ráðleggur gestum að nota skilningarvitin því þau geti hjálpað okkur að komast nær 

verki og þeirri veröld sem listamaðurinn hefur skapað. Möguleikar mannsins til 

skynjunnar séu sterkir og augun geti betur en annað varpað hulunni af því hvort verk séu 

bara nýju fötin keisarans eða hvort keisarinn sé í fötum (2005:1–3). Þetta eru svipaðar 

hugmyndir og fram komu hjá Malaguzzi en hann lagði mikla áherslu á mikilvægi 

sjónarinnar þar sem hún vekti menn til umhugsunar og vangaveltna um það sem fyrir 

augu bæri.  

Þjónusta fyrir alla 

Söfnin gera ýmislegt til þess að höfða til breiðs hóps gesta með kynningarefni sínu. Á 

Moderna Museet í Stokkhólmi segja menn að safnið verði að vinna fyrir alla því gestir 

séu ekki ein stór heild heldur mismunandi ólíkir einstaklingar. Veita þurfi aðgang að list 

og sögu sem miðist við ólíkan aldur og þekkingarlegan bakgrunn. Auk þess þurfi að veita 

mönnum innsýn inn í hvernig listamenn vinna.  

Á Kiasma telja menn það hlutverk sitt að hjálpa mönnum að öðlast breiðari skilning á 

nútímalist, styðja við umræður almennings um samtímalist og skapa aðstæður fyrir þær 

(Kaitavuori og Simovaara 1997). 

Á MoMA segja menn tilganginn með kennsludeild safnsins vera þann að veita 

almenningi aðgang að verkum safnsins, sýningum og sérfræðiþekkingu starfsfólks og 

vinna með gestum á skapandi hátt. Veita þurfi gestum tækifæri til náms og er það ósk 

safnsins að þeir finni gildi þess að öðlast innsýn inn í verk safnsins og það sögulega og 

menningarlega samhengi sem þessi verk voru unnin í. 

Á Tate segja safnakennarar einnig að kominn sé ákveðinn þrýstingur frá yfirvöldum um 

að listasöfn eigi að vera í tengslum við samfélagið og tengja þurfi safnaleiðsögn þekkingu 

og fjölbreytilegri reynslu áhorfenda (Charman 2005).  

Fjölbreytileg sýn á raunveruleikann 

Í þessum skrifum hefur margsinnis verið talað um hvað greinir nútíma- og samtímalist frá 

eldri list. Eins og áður sagði eiga þessi söfn sem valin voru það öll sameiginlegt að sýna 
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meðal annars nýrri list. Ef skoðað er hvað söfnin sjálf telja einkenna samtímalist og gera 

hana sérstaka kemur eftirfarandi í ljós. 

Safnakennarar á Kiasma segja að það sem geri samtímalist svo spennandi sé hvernig hún 

komi fólki stöðugt á óvart og endurspegli mismunandi og fjölbreytilega sýn á 

raunveruleikann. Hún geti hjálpað fólki að sjá hluti í öðru ljósi og brotið upp 

hugsunarmynstur sem það hefur tileinkað sér og samþykkt með því að hjálpa því að kafa 

djúpt í vangaveltum sínum og komast lengra í hugsun sinni. Safnið vill eiga samstarf við 

skóla, kennara og nemendur á öllum skólastigum og hefur hannað kennslutilboð sem 

styðja við núgildandi aðalnámskrá (2006).  

Í bréfi sem Malmö Konsthall sendi kennurum grunnskólabarna til að bjóða þeim 

safnaleiðsögn fyrir börn vorið 2006 kemur fram að safnakennararnir gera nánast ráð fyrir 

að mönnum þyki nútímalist skrýtin. Bréfið hefst á þessa leið: ert þú forvitinn um 

nútímalist en finnst hún virka ruglingsleg og torskiljanleg. Ef svo er er þér og bekknum 

þínum boðið....... Bréfið endar siðan á yfirlýsingu um að samtímalist sé ekki eins skrýtin 

og kunni að virðast. Hún fáist þvert á móti oft við spurningar sem snerta okkur öll. Hún 

spegli umhverfi okkar og geti með sinni einstöku leið til að sýna hluti frá nýjum 

sjónarhornum átt þátt í að auka getu nemenda til að velta vöngum og ýtt undir skapandi 

hugsun. Þetta séu þættir sem séu sérstaklega mikilvægir í myndrænu samhengi nútímans 

(Malmö Konsthall. Är det konst eller....? 2006).  

Í viðtali við safnakennara á Listasafni Reykjavíkur kom fram það viðhorf hennar að með 

því að gefa börnum tækifæri til að tjá sig um myndverkin og leggja áherslu á að þeirra 

hugmyndir væru jafnréttháar og hverjar aðrar væri verið að stuðla að myndlæsi barna. 

Það væri mikilvægt í öllu því flóði myndefnis sem í kringum þau væru (Ingileif 2003).  

Á Kiasma líkt og hinum söfnunum er lögð áhersla á að fólk tjái sig sjálft um listaverkin 

og á umræður. Þeir segja hópa sjaldnast tala um list heldur málefni sem varða alla. 

Listamenn nútímalistar skapi ekki verk og sýningar til að ræða um list heldur um lífið. 

Þess vegna komi fólk á safnið til að velta vöngum og öðlast nýja reynslu um leið og það 

skoðar list. Þegar list veki upp hugsanir sem festist í vitund manna öðlist hún líf. Menn 

ættu því ekki endilega að búast við því að komast að því hvað listamaður hafði í huga við 

gerð verka sinna. Góð sýning sé góð byrjun til að skapa umræðu um ný umræðuefni. Með 

því að setja verk sin til sýnis opni listamaðurinn fyrir túlkunarmöguleika og það að tala 

um list geti hjálpað áhorfendum að sjá betur (Kaitavuori og Simovaara 2003:1–3).  

Eins og áður hefur komið fram þarf sá sem miðlar list að vera meðvitaður um í hvaða 

tilgangi listaverk eru unnin og hvaða ólíku sjónarhorn þau bjóða upp á við skoðun og 

túlkun. Hér hefur verið rætt um samtímalist sem býður upp á aðra sýn og túlkun en til 
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dæmis abstrakt list módernismans. Þar var hugmyndin sú að kanna hvort að samspil 

forma og lita gætu tjáð eitthvað í sjálfu sér. Slík verk eru því gjarnan skoðuð út frá 

formrænum þáttum frekar en félagslegum og heimspekilegum.  

Í kennsluleiðbeiningum frá Tate kemur fram það viðhorf að þar sem samtímaverk hafi 

ekki verið túlkuð af ótal aðilum áður og sett í ákveðið samhengi megi lita á það sem 

ákveðið frelsi að fá tækifæri til túlka þau sjálfur (Charman o.fl. 2001:2–32). 

Anna Lindberg hefur fjallað um hvernig það að listaverk eigi sér sína sögu og hafi verið 

túlkuð af mörgum aðilum hafi áhrif á það hvernig við skynjum verkið. Hér kemur hins 

vegar fram hvernig í því felist ákveðið frelsi fyrir áhorfanda að samtímalist hafi ekki 

verið túlkuð af mörgum (Charman o.fl. 2001:2–32).  

Dewey taldi einnig að um leið og listaverk væri talið til sígildrar listar hefði það fjarlægst 

þeim kringumstæðum sem það var búið til í. Fyrri túlkanir kæmu í veg fyrir að áhorfandi 

yrði fyrir sterkum áhrifum af því. Nauðsynlegt væri að tengja verk upphaflegum 

kringumstæðum sínum og gefa mönnum tækifæri til eigin túlkunar á listaverkinu (Pugh 

og Girod 2005:3–8). 

Howard Gardner hefur gagnrýnt skólann fyrir einsleitar náms- og kennsluaðferðir þar 

sem viðfangsefni séu ekki nægjanlega krefjandi. Hann telur að í skólum fái börn ekki 

nógu ögrandi verkefni til að þroska eigin hugsun (Brandt 1993:4–7).  

Gardner hafði mikla trú á nútímalistasöfnum sem námsumhverfi og þessi atriði sem 

safnakennararnir nefna falla vel að hugmyndum hans um hvernig umræða um nútímalist 

geti ýtt undir sjálfstæða hugsun manna og fengið þá til að kafa djúpt í henni.  

Íhugun og samantekt 

Söfnin sem ég skoðaði sýna öll meðal annars nútímalist. Misjafnt er hvort að þau séu 

samsett af fleiri söfnum eða standi ein og sér. Frá dönsku söfnunum tveimur, en þau eru 

ekki hluti af fleiri söfnum, sér skólaþjónustan í Danmörku um útgáfu kennsluefnis frá 

þeim. Á öðru þeirra er starfrækt sérstakt barnasafn sem er óvenjulegt þegar um listasöfn 

er að ræða. Misjafnt er hversu löng hefð er fyrir safnakennslu, en af söfnum á 

Norðurlöndum er hún lengst í Svíþjóð og Finnlandi.  

Listasöfn eru farin að huga að þjónustuhlutverki sínu í auknum mæli og víða er á söfnum 

að finna safnabúðir, veitingastaði og ýmiss konar starfsemi sem tengist listskoðun auk 

listsýninganna sjálfra sem auðvitað eru aðalatriðið. Þjónusta safnanna felst þannig í 

auknum mæli í edutainment sem kallað er, en þá er reynt að blanda saman skemmtun og 
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fræðslu. Starfsemi listasafna hefur þannig breyst og margt verið gert til að koma til móts 

við þarfir almennings. Sumir velta fyrir sér hvort þessi þróun sé alls kostar góð og telja að 

hugsanlega séu verk listamanna ekki kynnt á þann hátt sem þeir hefðu kosið sjálfir. Með 

aukinni áherslu á skemmtanagildi safnaferða felist hætta á að söfnin missi að einhverju 

leyti gildi sitt. Aðrir telja að þrátt fyrir alla viðleitni til að taka vel á móti öllum gestum og 

bjóða þá velkomna séu ýmsar hindranir í veginum. Listasöfn eigi sér ákveðnar rætur sem 

væntanlega hafi áhrif bæði á sýn starfsmanna og viðhorf manna til listasafna. Fram kemur 

hjá safnakennurum að þeir þurfi að finna leiðir til að stuðla að því að safnagestum líði vel 

á söfnum og finnist þeir eiga heima í þessu umhverfi sem söfnin eru.  

Fjallað hefur verið um hvernig bakgrunnur, væntingar og áhugi hafa mikil áhrif á það 

hvernig safnagestir nálgast listaverk. Bourdieu og fleiri hafa rætt hvernig ákveðnir 

þjóðfélagshópar sækja söfn öðrum fremur og hvernig óvanir safnagestir finna til 

vanmáttar við skoðun listaverka (Illeris 1999:27–28). Safnakennarar virðast vera 

meðvitaðir um þetta, en fram kemur sú skoðun að ekki sé nóg að safnakennari reyni sitt 

besta til að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga heldur verði gestir einnig að vera 

tilbúnir til að leggja sig fram. 

Safnakennararar þessara safna sem skoðuð voru segja nútímalist bjóða upp fjölbreytilega 

sýn á veruleikann. Það að sýna hluti frá óvenjulegu sjónarhorni eins og nútímalistamenn 

gera gjarnan sé vænlegt til að vekja menn til umhugsunar um eigin viðhorf og gildi. Með 

því að hjálpa safnagestum að kafa djúpt í vangaveltum sínum komist þeir lengra í hugsun 

sinni sem verði jafnvel til að brjóta upp hefðbundin hugsunarmynstur manna. Innihald 

listaverkanna snúist gjarnan um ýmsar tilvistarlegar spurningar sem eru sammannlegar og 

þegar hópar ræða saman snúist sú umræða oft ekki síður um þessar spurningar en 

listaverkið sem slíkt. 

Gardner telur skóla ekki bjóða upp á nægilega fjölbreyttar náms- og kennsluaðferðir og 

viðfangsefni séu ekki nógu krefjandi. Hann hefur mikla trú á nútímalistasöfnum sem 

námsumhverfi. Með því að skoða hvernig listamenn setja fram spurningar og reyna að 

skýra merkingu lífsins megi stuðla að vangaveltum nemenda um ýmsar víddir 

tilverunnar. Þau geti þannig fengið tækifæri og grundvöll til þess að skoða og ræða eigin 

hugleiðingar um lífið og tilveruna (Armstrong 2001:143).  

6.4 Áherslur í safnaleiðsögn 

Á öllum söfnunum er lögð rík áhersla á að hvetja þurfi nemendur til að tala um það sem 

þeir sjá á söfnunum og hvernig þeir upplifa listaverkin. Jafnframt þykir umræða í 

safnaleiðsögninni mikilvæg. Einnig þurfi að tengja safnaskoðun reynslu barna og eins og 
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safnakennarar segja á Statens Museum for kunst, að skapa þurfi rými fyrir börn til að 

staldra við og undrast (Zederström 2002). Hugmyndir safnakennara eru að breytast og 

leggja þau ekki síður áherslu á eigin upplifun og túlkun barna af listaverkum en beina 

kennslu. Eins og safnakennari við Kiasma orðar það, í stað þess að kenna listasögu og 

hvernig megi búa til list er markmið með þjónustu safnsins að hvetja menn til að horfa 

vel og styðja við myndskoðun, hvetja til túlkunar og skapa rými fyrir skynjun hvers og 

eins (Kaitavuori 1998:1–3). 

Trú manna á Tate er sú að kennararar og nemendur eigi að fá tækifæri til að upplifa 

upprunaleg listaverk, leyfa þeim að hafa persónuleg áhrif á sig og skoða þau frá 

mismunandi sjónarhornum. Með því að bjóða kennara og nemendur velkomna á safnið er 

vonast til að auka megi trú manna á gildi safna í námi barna, stuðla að því að litið verði á 

söfn sem sjálfsagðan hlut af umhverfi þeirra og að persónuleg túlkun á list hafi gildi fyrir 

börn (Tate. School Programmes 2005–6 2006). 

Víða kemur fram hjá söfnunum að mikilvægt sé að vinnan í tengslum við myndskoðun 

skili sér í alhliða námi barna og settar eru fram hugmyndir um hvernig nýta megi verk 

safnanna við kennslu í mismunandi námsgreinum.  

Trú starfsfólks Tate safnanna er sú að sjónlistir geti veitt börnum innblástur, orðið þeim 

hvatning, ögrað þeim og boðið upp á ný sjónarhorn á nám þvert á námsgreinar (Tate. 

Teachers 2007).  

Á Þjóðminjasafninu í Osló er tilgangurinn með hinu nýja safni að auka þekkingu og 

áhuga á myndlist, arkítektúr, hönnun og handverki, þróa með mönnum hæfileika til að 

meta hvað þeim finnst gott eða slæmt og auka sögulega meðvitund og umburðarlyndi 

gagnvart fjölbreytni í listum (Nasjonalmuseet. Mål 2007).  

Ósk safnsins er meðal annars sú að efla hæfni barna til að upplifa sjónlistir sem hluta af 

hversdagslegu umhverfi sínu og setja verkin saman í áhrifamikið samhengi sem veki 

áhuga áhorfandans á sögu sjónlista og hinni listrænu tjáningu.  

Tenging við námskrár skóla 

Fram kemur hjá safnakennurum að markmið þeirra sé að styðja við námskrá skóla við 

hönnun tilboða sinna fyrir kennara og nemendur. Misjafnt er þó hvort fyrst og fremst er 

gengið út frá námsmarkmiðum í listgreinum eða hvort litið sé til fleiri greina. Listasafn 

Íslands segir sífellt vera unnið að því að auka þjónustu við nemendur þar sem gengið er út 

frá markmiðum myndlistarfræðslu í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla (Listasafn 

Íslands. Fræðslustarfsemi 2007). 
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Tate vill með starfi sínu styðja við nám og kennslu í listum bæði á safninu og í 

kennslustofunni og er aðalnámskrá i listum og hönnun höfð til hliðsjónar við gerð 

fræðsluefnis, en einnig er lögð áhersla á að finna leiðir til að samþætta námsgreinar og til 

að byggja upp hugtakaskilning. 

Í kennsluleiðbeiningum Action: Planning your visit sem gerðar voru á vegum Tate 

safnsins árið 2001 segir að safnaleiðsögn miðist við markmið námskrár og hvatt er til 

áframhaldandi vinnu í skólastofunni að safnaferð lokinni og settar fram hugmyndir um 

hvernig vinna megi í tengslum við hana í mismunandi greinum (Charman o.fl. 2001:2–

32).  

Á heimasíðu MoMA kemur fram að kennsla þar miði að því að mæta kröfum námskráa 

fyrir listir, félagsgreinar og móðurmál. Áhersla er lögð á færni barna til greiningar með 

það að markmiði að veita þeim stuðning við listnám svo og aðrar greinar skólanámskrár. 

Talið er að áherslur þeirra við myndskoðun skerpi hæfileika barna til að taka vel eftir, 

greina og leysa vandamál sem komi þeim til góða jafnt í raunvísindum og umræðum, auk 

þess sem þau byggi upp orðaforða og þrói málvitund sína og ritfærni (MoMA. School 

Brochure:1 2006).  

Á heimsíðu Art Institute of Chicago má sjá ýmsar hugmyndir fyrir kennara um hvernig 

auka megi skilning nemenda á listaverkum og settar eru fram hugmyndir um hvernig 

tengja megi hverja sýningu ýmsum námsgreinum. Misjafnt er síðan eftir sýningum hvaða 

námsgreinar tengdar eru inn í.  

Kiasma hefur gefið út bók, School on the Move. Textbook, fyrir kennara um hvernig 

vinna megi með unglingum í tengslum við sýningar safnsins. Þar er hvatt til samvinnu 

kennara þvert á brautir og settar fram hugmyndir um hvernig nota megi samtímalist í 

kennslu fjölda námsgreina. Þar er talið að það að geta horft á hluti frá mörgum 

sjónarhornum hvetji menn til að leita, tengja og gera skapandi tilraunir, hæfileiki sem 

verði mikilvægur í framtíðinni bæði fyrir einstaklinga og samfélag (Järnefelt 2004:1–2).  

Á heimasíðu Þjóðminjasafnsins í Osló fyrir sýningu á samtimalistasafninu sumarið 2006 

mátti finna ítarlega sýningarskrá. Hún var ætluð kennurum og má þar finna margvíslegar 

bakgrunnsupplýsingar fyrir kennara í tengslum við sýninguna, ítarlegar lýsingar úr 

aðalnámskrá á námsmarkmiðum og því hvað börn eigi að geta og kunna eftir hvert 

námsár. Einnig eru settar fram margar hugmyndir að viðfangsefnum fyrir nemendur sem 

styðja við þessi markmið (Nasjonalmuseet. Lærerveiledning-Spook-utstilling 2007).  
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Þjóðminjasafnið í Osló vill eiga samstarf við skóla, kennara og nemendur á öllum 

skólastigum og hefur hannað kennslutilboð sem styðja við núgildandi aðalnámskrá 

(Nasjonalmuseet. Grunnskoler 2006). 

Sögulegt samhengi 

Söfnin leggja áherslu á mikilvægi þess að gefa börnum tækifæri til að setja nýlegri 

listaverk í sögulegt samhengi. Á Moderna Museet í Stokkhólmi segja menn að hvert nýtt 

verk breyti og endurskilgreini listasöguna og neyði okkur til að horfa á eldri verk í nýju 

ljósi og á annan hátt. Á sama tíma gegni sagan því hlutverki að vera grunnur til að byggja 

á fyrir hverja nýja kynslóð. Gott sé að sýna eldri list og nýja saman. Þegar gestir skoði 

verkin saman sjái þeir tengslin og það dýpki skilning þeirra á fortíðinni og veiti lykil að 

nútíðinni (Nittve 2007).  

MoMA segir eitt markmiða með safnakennslu sinni vera þá að veita innsýn í það 

sögulega og menningarlega samhengi sem listaverk sýninga á safninu voru unnin í.  

Í stefnuyfirlýsingu frá Listasafni Íslands kemur fram að safnið vill móta jákvætt og 

skapandi umhverfi, með virkri dagskrá, sem geti veitt gestum einstaka reynslu, aukið 

þekkingu þeirra á myndlist, hjálpað þeim að öðlast innsæi og átta sig á samhengi nútíðar 

og fortíðar. Með nýjustu kenningar um nám og námsaðferðir að leiðarljósi megi veita 

mönnum fræðslu og upplifun um sameiginlegan menningararf (Listasafn Íslands. 

Fræðslustarfsemi 2007).  

Til umhugsunar 

Sjá má hvernig söfnin sem skoðuð voru hanna kennsluefni og safnaleiðsagnir út frá 

markmiðum námskráa skólanna. Misjafnt er hvort tekið er mið af fjölda námsgreina eða 

hvort fyrst og fremst er reynt að vinna í samræmi við áherslur aðalnámskrár í listum. 

Söfnin telja mikilvægt að ýta undir eigin túlkun barna af listaverkum frekar en að vera 

með beina kennslu. Hjá flestum kemur fram það viðhorf að leggja beri megin áherslu á að 

styðja við myndskoðun frekar en að kenna listasögu. Aðrir nefna þó hvernig það að skoða 

listaverk í samhengi geti orðið til að vekja áhuga á sögu sjónlista. Einnig kemur fram það 

viðhorf að menn vilji hjálpa börnum að skynja sjónlistir sem hluta af hversdagslegu 

umhverfi sínu og hvernig tengja megi listskoðun mismunandi námsgreinum í alhliða 

námi barna. Þjóðminjasafnið í Osló sýnir auk nútímalistar arkítektúr, hönnun og 

handverk og þar kemur fram ósk um að þróa með börnum smekkvísi og getu til að meta 

hvað þeim finnst gott og hvað ekki. 
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Söfnin nefna einnig að þau vilji gefa börnum tækifæri til að setja nýleg listaverk í 

sögulegt samhengi. Hvert nýtt listaverk verði til að breyta og endurskilgreina listasöguna 

svo við verðum stöðugt að skoða eldri verk í nýju ljósi. Á sama tíma gegni sagan því 

hlutverki að vera grunnur til að byggja á. Víða er mælt með því að sýna eldri og nýrri list 

saman þar sem það geti stuðlað að því að börnin öðlist aukinn skilning á samhengi 

nútíðar og fortíðar. 

Í lýsingum safnakennara kemur fram sú trú að það að leggja áherslu á að börnin skoði 

vel, túlki og ræði um listaverkin komi börnum til góða almennt. Þau þjálfist í að taka vel 

eftir, greina og leysa vandamál sem nýtist þeim í tengslum við raunvísindi jafnt og aðra 

þætti. Það að þjálfast í því að horfa á hluti frá mismunandi hliðum krefjist þess að menn 

leiti lausna og geri skapandi tilraunir til að komast að niðurstöðum. Hæfileiki sem verði 

mikilvægur í framtíðinni. 

6.5 Ólík námsframboð 

Á söfnunum gefast margvísleg tækifæri og leiðir til að kynnast verkum þeirra og 

sýningum. Öll bjóða þau upp á safnaleiðsögn og miðast hún við ólíkan aldur og þær 

sýningar sem boðið er upp á hverju sinni. Alls staðar nema hér á Íslandi eru starfrækt 

sérstök verkstæði þar sem boðið er upp á verklega vinnu í tengslum við safnaleiðsögn 

gesta þar sem börn og sums staðar einnig fullorðnir geta unnið sjálfir í tengslum við 

sýningarnar. Hér á landi er þó stundum boðið upp á verklega vinnu í tengslum við 

ákveðnar sýningar, en verkstæðisvinna virðist þó ekki vera eins stór partur af 

safnaheimsókninni og víða annars staðar.  

Á nokkrum safnanna eru sérstök svæði þar sem fjölskyldur geta kynnt sér verk safnanna 

og sýningar þeirra gegnum ýmiss gagnvirk viðfangsefni. 

Haldin eru námskeið á söfnunum fyrir kennara og almenning þar sem þeir geta kynnt sér 

betur ákveðna listamenn, listastefnur eða leitað er svara við ákveðnum spurningum í 

tengslum við sýningar safnanna. Þessi námskeið eru allt frá því að vera stutt kynning og 

upp í námskeið sem ná yfir lengri tímabil.  

Fluttir eru fyrirlestrar um efni sem tengjast sýningum, ráðstefnur fyrir kennara, fundir 

með listamönnum og safnagestum og ýmsar aðrar uppákomur fyrir börn, unglinga, 

fullorðna, fjölskyldur og skóla.  

Gefnar eru út sýningarskrár með sýningum þar sem gestir geta lesið sig til um verkin auk 

þess sem skýringatextar fylgja oft listaverkum í sýningarsölum.  
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Víða má finna upplýsingar um sýningar eða efni sem þeim tengjast með því að skoða 

margmiðlunarefni í tölvum á staðnum. Stundum eru sýnd vídeó og kvikmyndir sem 

tengjast þeim þemum, listamönnum eða verkum sem til sýnis eru.  

Mörg safnanna bjóða upp á audio guide eða leiðsögn gegnum farsíma þar sem gestir geta 

valið hvaða verk þeir vilja skoða og hlustað á upplýsingar um þau.  

Sums staðar eru sérstök herbergi fyrir börn, fjölskyldur og skólahópa þar sem finna má 

ýmiss konar efni sem tengist sýningum. Einnig er á sumum safnanna hægt að fá lánaða 

ýmsa muni sem nota má við safnaskoðunina, hugmyndir að leikjum og myndir af 

verkum.  

Allt eru þetta dæmi um mismunandi námsframboð og viðfangsefni sem bjóða upp á 

ólíkar námsleiðir í safnaheimsókninni.  

Verkstæði 

Víðast eru starfrækt verkstæði fyrir börn við listasöfnin. Venjan er sú að þau skoði fyrst 

sýningu safnsins og vinni síðan á verkstæðinu eitthvað sem tengist þeim verkum sem þau 

sáu.  

Á Statens Museum for kunst telja menn að líta megi á verkstæðisvinnu sem upphaf 

samræðna milli gests og sjónlista. Með því að gera eigin tilraunir aukist skilningur á 

mismunandi aðferðum og listrænni tjáningu, hæfileiki til að greina ólík þemu í 

listaverkum og ræða þau við aðra í hópnum. Þar er einnig lögð áhersla á að kynna 

börnum hugmyndir listamanna, listræn hugtök og ýta undir ímyndunarafl barna og eigin 

sköpun í verkstæðisvinnunni. 

Á Statens Museum for kunst telja menn kost verkstæðisvinnu einnig felast í því að þar fái 

börn tækifæri til að tjá skapandi hæfileika sína og hér megi snerta ólíkt því sem sé á 

safninu (Statens Museum for kunst.Værksteder 2007). 

Í Svíþjóð er löng hefð fyrir verkstæðisvinnu og er í Malmö Konsthall boðið upp á slíka 

vinnu bæði fyrir fullorðna og börn. Þessi verkstæðisvinna byggir á ákveðinni 

hugmyndafræði sem nefnist lifandi verkstæði. Hún felst í því að allir hafi þörf fyrir að 

skapa og tjá sig með ólíkum leiðum. Menn kynnist þannig ólíkum hliðum á sjálfum sér 

og umhverfi sínu og gegnum það þroskist geta til að sjá mismunandi möguleika og 

lausnir (Malmö Konsthall. Levande verkstad 2007).  
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Á Moderna Museet í Stokkhólmi vilja menn með verkstæðisvinnu veita fólki verkfæri til 

að uppgötva list. Von þeirra er sú að með því að veita þeim upplýsingar um list og skapa 

umræður og fleira vakni forvitni safnagesta og löngun til að upplifa, sjá og komast 

jafnvel að fleiru. Börnin tjá upplifun sína af því sem þau sáu á sýningunni, skapa sínar 

eigin myndir og hópurinn skoðar síðan myndirnar sínar saman (Moderna Museet. 

Workshop 2006). 

Verkstæðisvinna á söfnum er margvísleg. Hún er gjarnan eins og komið hefur fram hluti 

af safnaheimsókn nemenda en um helgar er oft boðið upp á sérstök verkstæðistilboð í 

tengslum við sýningarleiðsögn fyrir fjölskyldur með börn. Þá vinna börn og foreldrar 

gjarnan saman á verkstæðunum að ákveðnum viðfangsefnum sem tengjast sýningunum.  

Þegar boðið er upp á námskeið með ákveðnu þema er það stundum fyrir afmarkaðan 

aldurshóp. Víðast er verkstæðisvinnan miðuð við börn niður í 5–6 ára og upp í 12–15 ára 

og eins og áður sagði er foreldrum oft boðið að taka þátt. Moderna Museet í Stokkhólmi 

er meðal annars með sérstakt tilboð fyrir tveggja ára börn og eldri í fylgd fullorðinna þar 

sem eingöngu er unnið á verkstæðinu og það í fjóra tíma, sem er óvenju langur tími fyrir 

þau yngstu (Moderna Museet. Family Sunday 2006). Á Kiasma hafa eldri börn einnig 

stýrt verkstæðisvinnu fyrir jafnaldra sína (Haapalainen 2005:1–2).  

Myndlistarnámskeið 

Sum safnanna bjóða upp á myndlistarnámskeið sem ná jafnvel yfir heilan vetur eða 

sumarnámskeið fyrir börn. Á Statens Museum for kunst eru vetrarnámskeið fyrir börn á 

aldrinum 6–8 ára og 9–12 ára. Tilgangur með þessum námskeiðum er sá að dýpka 

þekkingu þeirra á myndlist, að þau læri tækni og um mismunandi efnivið, geri tilraunir og 

noti ímyndunarafl sitt. Á sumrin er opið verkstæði á safninu en börnin geta þá komið 

þegar þau vilja og unnið þannig verk sín yfir lengri tíma. Á Louisiana eru haldin 

myndlistarnámskeið bæði sumar- og vetrarnámskeið fyrir börn á aldrinum 4–18 ára. Art 

Institute of Chicago er með viku sumarnámskeið fyrir börn og foreldra. 

Á Louisiana er starfrækt barnahús þar sem börn geta unnið í tengslum við sýningar 

safnsins. Eitt sinn þegar ég kom þar mátti finna þar efnivið sem vinna mátti úr upp á eigin 

spýtur. Foreldrum var velkomið að koma með börnum sínum og var skemmtilegt að sjá 

hvað foreldrarnir voru spenntir við vinnu sína. Þeir sátu gjarnan einir eftir, niðursokknir 

við vinnu sína og börnin löngu hætt og farin að leika sér.  
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Safnaleiðsögn með börnum 

Á öllum söfnunum er boðið upp á safnaleiðsögn fyrir börn á öllum aldri og reynt að 

aðlaga hana þeim aldurshópi sem um er að ræða hverju sinni. Safnaleiðsögn er ýmist í 

höndum listamanna t.d. á barnasafninu í Kaupmannahöfn, uppeldismenntaðs fólks eða 

aðila sem sérhæfðir eru í safnakennslu. Mörg safnanna telja mikilvægt að safnaskoðun 

verði ekki lengri en áhugi og virkni barns endist. Á Art Institute of Chicago er talið að 

með ungum börn séu 15 mínútur jafnvel nóg, en safnaleiðsögn með 5–8 ára börnum þar 

er þó 45 mínútur og klukkutími með þeim sem eldri eru (The Art Institute of Chicago. 

Plan your family visit 2007). Á Statens Museum for kunst er safnaheimsókn einnig styttri 

með yngri börnum, hálftími í skoðun og hálftími í verkstæðisvinnu. Á Listasafni Íslands 

fer lengd safnaleiðsagnar ekki eftir aldri barna heldur því hversu mikinn tíma kennarar 

hafa. Skoðuð eru færri verk með yngri börnum og oft skapa yngstu börnin eitthvað sjálf í 

tengslum við sýningarnar (Rakel 2003). 

Á MoMA felst safnaheimsókn í klukkutíma langri safnaleiðsögn þar sem nemendur fá 

tækifæri til að rannsaka mismunandi þætti nútíma- og samtímalistar. Hver hópur 

rannsakar nokkur verk og kafar djúpt í þeirri vinnu gegnum það að horfa vel og umræður. 

Þetta er gagnvirk kennsla þar sem nemendur eru virkir í umræðum og stundum teikna 

þeir, skrifa eða vinna í litlum hópum á safninu á meðan á safnaleiðsögn stendur (MoMA. 

School Brochure:3 2006).  

Á Tate og Louisiana byggist safnaleiðsögn barna einnig á umræðum og skissuvinnu. Á 

Tate er lögð áhersla á að yngstu börnin horfi vel á listaverkin og velti vöngum þegar þau 

túlka þau. Safnaleiðsögn með ungum börnum fer þar oft að miklu leyti fram gegnum leik 

og ýmiss konar viðfangsefni sem veita börnum innblástur og vekja áhuga þeirra 

(Charman o.fl. 2001:2–32). 

Bæði Statens Museum for kunst og Art Institute of Chicago leggja líkt og MoMA áherslu 

á að börnin skoði fá verk og telja að merkingarbær reynsla af fáum verkum sé best. Á 

Statens Museum for kunst fer myndskoðun með yngri börnum fram gegnum sögur og 

frásagnir og síðan mála börnin sínar eigin ævintýralegu myndir. Safnaleiðsögnin, segja 

þeir, þurfi að vera spennandi og höfða til barnanna þannig að þau fái löngun til að fara í 

rannsóknarleiðangur inn í verkin. Ef það takist muni náttúruleg forvitni barna leiða þau til 

nánari könnunar (Zederström 2002).  

Safnakennara á Listasafni Íslands finnst einnig mikilvægt að nemendur finni fyrir gleði í 

safnaheimsókninni og hún gefi þeim eitthvað. Hún vill að þau öðlist þar reynslu sem þau 

geti byggt á að safnaferð lokinni og þannig bætt við sinn reynsluheim. Hugsanlega opnist 

nýjar víddir eða nýir gluggar (Rakel 2003).  
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Safnakennari á Listasafni Reykjavíkur segist velja hvaða verk eru skoðuð, en börnin 

hversu lengi og hvaða stefnu umræðan tekur. Stundum vakni þó áhugi barna á einhverju 

sérstöku verki og ef að safnakennari sér að það er hægt að vinna á spennandi hátt með 

það í framhaldi af því sem á undan er gengið grípur hann tækifærið þó að það hafi 

kannski ekki verið á dagskránni (Ingileif 2003). 

Safnakennari á Listasafni Íslands velur oftast þær myndir sem skoðaðar eru, en þegar 

koma óskir frá kennurum um nálgun eða frá nemendum sjálfum lætur hún þau ráða 

ferðinni. Ef ein mynd vekur áhuga skapast aðstæður til að ræða um hana. Henni finnst 

gaman að láta nemendur ráða dálítið sjálfa ferðinni og leggur áherslu á að þeir séu virkir 

og taki þátt í umræðunni. Reynt er að tengja leiðsögninni þeim persónulega, en engir tveir 

upplifa hlutina nákvæmlega eins. Hún vill að samskiptin séu gagnvirk og að börnin séu 

ekki bara að hlusta á hana (Rakel 2003).  

Á Statens Museum for kunst og Art Institute of Chicago er brýnt fyrir börnum að aðeins 

megi snerta með augunum og þau hvött til að kanna með þeim. Í Art Institute of Chicago 

er síðan sérstakt snertigallerí þar sem börnin geta snert hluti (The Art Institute of 

Chicago. Plan your family visit 2007). Á Statens Museum for kunst gefur að líta 

sýnishorn af þeim efnum sem skúlptúrar á safninu er búnir til úr sem börnin geta 

handfjatlað.  

Á Moderna Museet í Stokkhólmi er boðið upp á dálítið sérstaka safnaleiðsögn, en hún er 

fyrir foreldra með ungabörn frá fæðingu til 15 mánaða aldurs. Þar er engin 

verkstæðisvinna og farið er hægt yfir við skoðun listaverkanna (Moderna Museet. Baby 

tours 2007). 

Á MoMA er bæði hægt að koma með nemendur í eina heimsókn eða að skipuleggja fleiri 

heimsóknir og tengja þær saman. Slík tilboð fela þá einnig í sér heimsókn safnakennara í 

skólastofuna. Þegar kennarar hafa samband við safnakennara þróa þeir í samvinnu 

kennslustund á safninu sem passar við þær námskrárþarfir eða það áhugasvið sem kennari 

nefnir. Þó gefa þeir einnig upp hugmyndir um þemu sem kennarar geta valið úr (MoMA. 

School Brochure:6–9 2006).  

Á mörgum hinna safnanna er hins vegar hægt að velja hvaða sýningu menn vilja fá 

leiðsögn um eða að þeir geta valið milli mismunandi kennslutilboða sem bjóða upp á ólík 

sjónarhorn í leiðsögninni. Auk þess er víða hægt að velja milli mislangrar safnaleiðsagnar 

og hvort menn vilji nýta sér tilboð um verkstæðisvinnu eða ekki.  

Safnakennari á Listasafni Íslands segir kennara oft vera með ákveðnar óskir þegar þeir 

biðja um safnakennslu og reynt er að koma til móts við þarfir þeirra. Safnaheimsóknin er 
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gjarnan hugsuð í tengslum við ákveðið verkefni. Oft eru það ákveðin tímabil í tengslum 

við sögukennslu eða grunnþættir myndlistar svo sem formfræði og fleira (Rakel 2003). 

Safnakennari á Listasafni Reykjavíkur reynir stundum að hafa áhrif á hvaða sýningar 

valdar eru fyrir börn. Þegar að kennari hringir og pantar sýningu fyrir hóp barna, en 

safnakennurunum finnst önnur sýning meira spennandi fyrir þennan aldur og hafa meira 

fræðslugildi fyrir þau benda þeir kennurum á hana (Ingileif 2003).  

Jafningjafræðsla 

Á Kiasma telja menn að rödd sérfræðinga sé sterk og að stundum mætti lækka aðeins í 

þeirri rödd og leyfa öðrum að hljóma. Unnið var verkefni á safninu þar sem 3–7 ára börn 

tóku að sér leiðsögn á listsýningu safnsins. Fyrst fengu þau fræðslu yfir lengra tímabil um 

nútímalist og um vinnu safnakennara. Hugmyndin var sú að jafningjafræðsla gæti hjálpað 

við að skapa persónulegri tengingu við nútímalist þar sem börnin ættu fleira sameiginlegt 

bæði hvað varðar reynslu og þroska. Á sama hátt er safnið með hugmynd um að fá mætti 

fólk úr ýmsum starfsgreinum til að sjá um safnaleiðsögn og fá þannig mismunandi sýn á 

verkin (Haapalainen 2005:1–2). 

Á nútímalistasafninu í Stokkhólmi hefur einnig verið unnið verkefni þar sem eldri 

nemendur kynntu sýningar sjálfir og komu þá með sínar eigin hugmyndir og sjónarhorn á 

listaverkin.  

Börn og samtímalist 

Eins og áður hefur komið fram finnst mörgum spennandi að kynna yngri börnum nútíma- 

og samtímalist. Á Kiasma tala safnakennarar um hvað það sé skemmtilegt að sjá með 

hversu opnum og fordómalausum huga börn tengjast listaverkum safnsins og listsköpun. 

Yngri nemendur horfi gaumgæfilega á verkin og taki eftir hlutum sem fara fram hjá 

hinum fullorðnu. Þau séu alltaf að finna ný svör jafnvel við gömlum spurningum 

(Järnefelt 2004). Fjallað hefur verið um hugmyndafræðinga eins og Malaguzzi, Gardner 

og fleiri sem telja svo mikilvægt að gefa börnum tækifæri til þess. 

Reynsla samtímalistasafnsins í Osló er sú að börn séu opnari gagnvart samtímalist en 

hinir fullorðnu, þar sem þeir eigi erfiðara með að stíga yfir þröskuldinn. Samtímalist 

hvetji menn til þess að horfa og koma orðum að því sem þeir sjá og nota til þess 

hugmyndaflug sitt og eigin reynslu auk samræðna. Börn eigi ekki í erfiðleikum með það.  
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Safnakennari á Listasafni Íslands segir börn vera mjög opin og fordómalaus, en um 10 

ára aldur fari að gæta fordóma hjá þeim (Rakel 2003).  

Safnakennari sem ég talaði við á Listasafni Reykjavikur sagði börn sýna samtímalist 

mestan áhuga. Þau tengdust þeim verkum betur en öðrum og skýringin væri hugsanlega 

sú að þar er margt að finna úr samtímanum og þeim heimi sem börnin þekkja. Hún nefndi 

sem dæmi sýningu útskriftarnema Listaháskóla Íslands sem vakti mikinn áhuga barna og 

sagði að það hefði næstum því verið eins og þau væru í tívolí (Ingileif 2003). 

Safnakennarar á Kiasma tala einnig um hvernig miðlar sem notaðir eru í 

samtímalistaverkum tengist oft hversdagslegum raunveruleika barna og unglinga og 

þeirra áhugasviði svo sem vídeó, hljóð, ímyndir og samsetningar (Laita 2004). 

Rakel á Listasafni Íslands segir algengt að hefðbundin klassísk verk höfði betur til barna 

en samtímalist. Þeim finnist meira varið í listaverk sem þau telja mikla vinnu vera lagða í 

og sem eru vel gerð. Annað verði heldur léttvægt. Aðrir verði hins vegar voða fegnir að 

sjá samtímalist eftir skoðun á verkum íslensku frumherjanna. Þeir verði glaðir og finni til 

ákveðins frelsis yfir að slík verk skuli vera til og þau höfða betur til sumra nemenda 

(2003). 

Óskir kennara 

Rakel á Listasafni Íslands segir kennara helst vilja fara á yfirlitssýningar á íslenskri 

myndlist með nemendum sínum. Hún telur líklegt að það sé til að uppfylla ákvæði í 

námskrá og þetta sé eitthvað sem ætlast er til að þeir geri. Leikskólarnir hafi meira 

svigrúm, frjálsari markmið og séu ekki eins bundir af skólanámskrá (2003).  

Kennarar, segir Ingileif á Listasafni Reykjavíkur, vilja helst fara með börnin á 

Ásmundarsafn og á Kjarvalssýningu. Hún ímyndar sér að þeir telji mikilvægt að börnin 

kynnist þessum listamönnum. Þeir eru tregari til að fara með börnin á sýningar á 

samtímalist. Hugsanlega vegna hræðslu um að eitthvað á sýningunum sé stuðandi og geti 

sært velsæmiskennd barna. Kennarar séu kannski smeykir við að fram komi gagnrýni frá 

foreldrum (2003). 

Dæmi eru um, segir Rakel, að kennarar hafi komið á sýningu til að kynna sér hana áður 

en þeir færu með nemendur sína og í kjölfarið hætt við að koma með þá. Hún heldur að 

þeim hafi þótt hugmyndirnar of abstrakt og sennilega ekki treyst sér til að fara út í of 

miklar heimspekivangaveltur með nemendum sínum. 
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Þó Rakel vilji að gagnvirk samskipti eigi sér stað við skoðun listaverka segir hún 

kennarana hins vegar gjarnan sussa á nemendur sína þegar þeir tjá sig. Henni finnst 

algengt að framhaldsskólakennarar vilji að nemendur öðlist sem mesta þekkingu á sem 

stystum tíma. 

Rakel segist hafa náð að mynda tengsl við einstaka kennara og veit oft hvað er gert í 

tengslum við sýningarferðirnar í skólunum. Stundum hefur henni verið boðið á sýningar í 

skólunum þar sem afrakstur vinnunar er kynntur (2003). Ingileif á Listasafni Reykjavíkur 

segir safnakennara ekki vita hvernig unnið er úr sýningarferðum þeirra hópa sem þangað 

koma. Safnakennarar þar myndu gjarnan vilja vera í meiri samvinnu við kennara en 

vegna takmarkaðs fjármagns þurfi að forgangsraða (2003).  

Ólíkar áherslur eftir aldri barna 

Í safnaleiðsögn með yngri börnum vísa safnakennarar á barnasafninu við Statens 

Museum for kunst í eitthvað sem þau þekkja, eitthvað sem saga liggur bakvið. Þeir nota 

hlutbundnar myndir og spyrja börnin spurninga eins og hvað sé að gerast í myndunum. 

Áherslur í safnaleiðsögn með grunnskólabörnum á safninu eru aðeins aðrar. Þá er fjallað 

um verkin í stærra samhengi og tenging er meiri við umhverfi og samfélag. Nemendur fá 

upplýsingar um listastefnur, samtímalist er sett í sögulegt samhengi og rætt er um hvað 

listamenn eru að fást við í list sinni. Einnig eru tekin fyrir málefni sem tengjast 

hugmyndum, tilfinningum og trú nútímamannsins.  

Í upphafi var aðallega lögð áhersla á upplifun barna af listaverkum á barnasafninu en 

síðustu ár hafa áherslur breyst og safnakennarar komist að þeirri niðurstöðu að börn þurfi 

að öðlast þekkingu á list og fer því fram meiri fræðsla en áður. Safnakennari sem ég 

talaði við fannst leiðsögn með átta til tíu ára börnum skila mestum árangri þar sem þau 

væru farin að hugsa meira en þau sem yngri væru. Þegar samræður væru aðalatriðið 

fengju börn tækifæri til að ræða um þá hluti sem lægju þeim á hjarta, hinar stóru 

spurningar í lífinu saman og við hina fullorðnu (Zederström 2002). 

Safnakennarar á Listasafni Reykjavíkur hafa að einhverju leyti tekið upp hugmyndir sem 

notaðar eru við safnaleiðsögn á MoMA, en þar er lögð áhersla á að börn skoði og túlki 

verk áður en þau fái bakgrunnsupplýsingar um þau. Þessi nálgun, segir Ingileif, ganga vel 

með yngri börnum og að í rauninni hafi þau verið farin að vinna í þessum anda áður en 

ákveðið var að kynna sér aðferðir MoMA. Þessi aðferð er notuð með nemendum í 

grunnskóla, en gengur ekki með framhaldsskólanemum, segir hún, þeir vilja fá fræðslu 

(2003).  
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Rakel á Listasafni Íslands finnst hún þurfa að undirbúa sig enn betur fyrir leiðsagnir með 

yngstu börnunum en með þeim eldri. Þau eru, segir hún, kröfuharðari listnjótendur, það 

þarf að halda athygli þeirra vakandi og höfða vel til þeirra svo þau séu með allan tímann. 

Leiðsögnin þurfi að vera markviss, tengja þurfi hana þeirra eigin reynslu og gefa þeim 

tækifæri til að tjá sig. 

Gegnum tíðina, segir Rakel, hafa eldri nemendur valið sér listaverk og skrifað eitthvað 

sem þeim dettur í hug þegar þeir standa frammi fyrir því. Í textum þeirra má sjá að þeir 

eru líka að skoða sjálfa sig. Þarna eiga þeir samtal við listaverk, sitt líf, sínar aðstæður og 

listaverkið opnar fyrir einhverja sýn. Áður en nemendur gera þetta fá þeir fræðslu og 

kynnast sýningunni og inntaki hennar. Rakel segir þá þurfa að hafa ákveðnar forsendur, 

hugtök til að upplifa á eigin forsendum. Þau skilaboð sem nemendur fái séu að það er 

ekki eitthvað eitt rétt, allt er rétt og hver einstaklingur á síðasta orðið. Með yngstu 

börnunum leggur hún meiri áhersla á samtal við listaverk í sjálfri leiðsögninni (2003). 

Náms- og upplifunarherbergi á söfnum 

Á sumum safnanna eru sérstök herbergi ætluð nemendum, kennurum og/eða fjölskyldum 

til að kynna sér listaverk í eigu safnsins, sýningar og myndskoðun með ólíkum leiðum. 

Við Art Institute of Chicago er starfrækt kennslusetur ætlað fjölskyldum, Kraft Education 

Center, þar sem mælt er með að byrja safnaheimsóknina. Gott sé að kynna börnum safnið 

þar og að fjölskyldur ákveði í sameiningu hvað þær vilji skoða. Þar eru settar upp 

sýningar sérstaklega ætlaðar börnum og er þetta því vísir að barnasafni. Sumarið 2006 var 

þar gagnvirk sýning sem sameinaði upprunaleg listaverk með viðfangsefnum sem 

virkjuðu börn í að búa til sínar eigin sögur. Einnig voru til sýnis myndskreytingar úr 

barnabókum ársins og lestrarkrókur þar sem hægt var að slaka á. Starfrækt eru verkstæði, 

listamenn eru þar stundum að störfum, fjölskyldur geta fengið skriflegar leiðbeiningar til 

að nota á safninu ásamt svokallaða safna-leiki (The Art Institute of Chicago. Kraft 

Education Center 2007). 

Við safnið er einnig kennslusetur þar sem finna má ýmiss konar efni fyrir kennara sem 

nýta má í kennslu t.d. kennarahandbækur. Kennarar geta einnig fengið hugmyndir um 

hvernig megi undirbúa nemendur fyrir sýningar eða um hvernig megi búa til viðfangsefni 

fyrir nemendur til að vinna á safninu.  

Á Tate eru einnig sérstök herbergi bæði fyrir fjölskyldur og skóla. Fjölskyldusvæðið er 

opið um helgar og í skólaleyfum og þar er börnum kynnt nútímamyndlist á margvíslegan 

hátt. Þau geta skoðað bækur, muni, fengið alls kyns viðfangsefni og leiðbeiningar til að 

skoða sýningar gegnum leik með foreldrum sínum. Einnig geta þau fengið dót til að leika 

sér saman með á sýningunum. Á skólasvæðinu geta börn farið í alls kyns leiki, unnið með 
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gagnvirkt efni á netinu og horft á stuttar kvikmyndir um listaverkin á sýningunum. Einnig 

er þar lestraraðstaða fyrir þau. Finna má margvíslegar hugmyndir um viðfangsefni sem 

ætluð eru til að auka þekkingu barna á tuttugustu aldar list og listamönnum (Tate. Family 

zone 2007). 

Á Louisiana er starfrækt sérstakt barnahús þar sem fram fer margvísleg starfsemi. Þar er 

verkstæði þar sem börn geta unnið í tengslum við sýningar undir handleiðslu. Auk þess er 

söguherbergi sem breytir um útlit við hverja nýja sýningu safnsins. Þar eru bækur fyrir 

börn í tengslum við yfirstandandi sýningar og barnabækur og auk þess sem börnin geta 

sjálf skoðað bækurnar fer þar reglulega fram upplestur. Einnig er í barnahúsinu stórt 

svæði sem notað er undir margvíslega starfsemi og má þar yfirleitt finna ýmiss konar 

efnivið sem gestir geta unnið úr í tengslum við sýningar upp á eigin spýtur (Louisiana 

2006). 

Vorið 2007 var opnað tilraunasetur lista, U.l.k (Unges laboratorier for Kunst), við Statens 

Museum for kunst. Tilraunasetrið er ætlað unglingum frá 12 ára aldri. Þar geta unglingar 

unnið á verkstæðum, gert tilraunir með ýmiss konar tækni, settar eru upp sýningar sem 

unglingarnir geta átt þátt í að þróa í tengslum við þema tilraunasetursins hverju sinni og 

einnig fara þar fram ýmsar uppákomur. Öll tilboð og efni tilraunasetursins er hannað af 

ungu fólki fyrir ungt fólk. Hönnuð hefur verið heimasíða í tengslum við tilraunasetrið, 

þar sem unglingar geta skipst á hugmyndum og skoðunum, skapað sjálf og fengið ýmsar 

upplýsingar um list sem unnin er með ólíkum miðlum (Statens Museum for kunst. U.l.k. 

2007). 

Listasafn Reykjavíkur gaf vorið 2006 út bók, Skoðum myndlist, heimsókn í Listasafn 

Reykjavíkur, sem ætluð er fyrir fjölskyldur til að skoða myndlist saman. Í tilefni af því 

var innréttað herbergi á Kjarvalsstöðum þar sem settar eru upp sýningar í tengslum við 

efni bókarinnar fyrir börn. Þarna geta fullorðnir og börn skoðað bókina, verkin og þær 

upplýsingar sem þeim fylgja og er sýningin sérstaklega hönnuð með börn í huga. Ég 

fylgdist með safnaleiðsögn með nokkrum leik- og grunnskólahópum vorið 2006 og 

byrjaði ferðin í þessu herbergi. Þannig að fjölskylduherbergið er greinilega einnig notað 

við leiðsögn skólahópa. Reglulega er skipt um sýningar í herberginu. 

Vangaveltur og samantekt 

Verkstæðisvinna safnanna þjónar margvíslegum tilgangi. Nefnt er hvernig það að fá 

tækifæri til að skapa sjálf hjálpi börnum í tengslum við myndskoðunina. Til dæmis megi 

gegnum hana auka skilning þeirra á hugmyndum og vinnu listamanna. Oftast tengist 

verkstæðisvinnan þeim sýningum sem sýndar eru á söfnunum hverju sinni og nefna ýmsir 

hvernig eigin sköpun barna gefi þeim tækifæri til að tjá það sem þau sáu á sýningunni.  
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Umræður í hóp um eigin myndir barnanna geti einnig veitt börnum jákvæða reynslu. 

Aðrir nefna hvernig verkstæðisvinnan geti ýtt undir umræður um list sem vakið geti 

löngun gesta til að rannsaka og upplifa. Enn aðrir nefna mikilvægi þess fyrir 

einstaklinginn að fá tækifæri til að kynnast sjálfum sér betur gegnum skapandi 

viðfangsefni og þroska með sér leiðir til að finna ólíkar lausnir. Loks kemur fram sú 

skoðun að þar sem listaverk eru þess eðlis að börn megi ekki snerta þau sé gott fyrir þau 

að fá tækifæri til að komast í snertingu við mismunandi efnivið gegnum verkstæðisvinnu. 

Varðandi safnaleiðsögn með börnum ræðst lengd hennar oft af aldri og áhuga þeirra. 

Flestir safnakennararnir velja að skoða fá verk með yngri börnum og hvetja þau til að 

horfa vel, velta vöngum og skapa umræður um verkin. Oft fer skoðun með þeim yngri 

fram gegnum leiki og sögur. Stundum vinna börn á verkstæðum í tengslum við 

safnaskoðun, en oft geta kennarar valið um hvort svo sé. Dæmi eru um safnaleiðsögn 

fyrir börn allt frá fæðingu og til liðlega eins árs. Áhersla er lögð á gagnvirkni í 

safnaskoðuninni og börn hvött til umræðna og ýmiss konar verkefnavinnu. Þar sem börn 

mega aðeins snerta listaverkin með augunum hefur á sumum safnanna verið komið upp 

snertigalleríi þar sem börnin geta kannað þann efnivið sem verkin eru unnin úr.  

Kennarar geta valið um hvaða sýningar þeir vilja skoða með nemendum sínum. Sums 

staðar geta kennarar valið milli ólíkra kennslutilboða með ólíkum áherslum og sýn í 

leiðsögninni. Það kemur fyrir að safnakennarar reyna að hafa áhrif á valið ef þeim finnst 

önnur sýning henta betur með ákveðnum aldurshópi. 

Dæmi er um að safnaleiðsögn felist í fleiri heimsóknum en einni og jafnvel að 

safnakennari komi í skólana. Þó að kennslutilboð séu yfirleitt hönnuð af kennurum 

safnanna kemur einnig fyrir að kennarar og safnakennarar þrói hugmyndir í sameiningu 

eða að safnakennari reyni að verða við þörfum og óskum kennara. 

Það hvernig safnaleiðsögn er uppbyggð fer að nokkru leyti eftir aldri barna. Mikilvægt 

þykir að yngri börn horfi vel og tjái sig um verkin, en oft er reynt að setja safnaleiðsögn 

eldri barna í víðara sögulegt og félagslegt samhengi og tengja hana umhverfi þeirra og 

samfélagi. Þetta samræmist vel hugmyndum Deweys sem taldi að í námi ungra barna 

þyrftu viðfangsefnin að tengjast reynsluheimi og umhverfi barnanna, meðan eldri börn 

gætu sett hluti í stærra og flóknara samhengi. Safnakennari sagði þetta vera gott tækifæri 

fyrir börn og fullorðna til að tala saman um mikilvæg málefni sem börn væru að velta 

fyrir sér. Einnig kom fram hjá öðrum safnakennara að unglingar vildu fá fræðslu um 

verkin en þætti ekki nóg að ræða um þau sjálf.  

Gerðar hafa verið tilraunir með að fá börn til að sjá um safnaleiðsagnir fyrir jafnaldra 

sína, meðal annars til þess að fá fram önnur viðhorf en safnakennarans. Mönnum ber 
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almennt saman um að börn eigi auðvelt með að nálgast samtímalist. Þau yngstu nálgist 

listaverkin af fordómaleysi og séu tilbúin að nota hugmyndaflug sitt, ræða og tengja það 

sem þau sjá eigin reynslu. Einnig kom fram hjá safnakennurum tveggja safna að sá 

efniviður og þeir miðlar sem samtímalistamenn nota tengist betur raunveruleika barna en 

annað og hugsanlega hjálpaði það börnum að tengjast verkunum. Á einu safnanna er þó 

unnið með hlutbundnar myndir í safnaleiðsögn yngri barna, verk sem hægt er að tengja 

sögu við og á öðru telur safnakennari eldri börn mörg meta gæði listaverka eftir því hvort 

þau telji mikla vinnu lagða í gerð þeirra. Kennarar íslensku safnanna tveggja segja 

kennara frekar velja að kynna börnum hlutbundna myndlist íslenskra listamanna en 

samtímalist. Annar safnakennarinn sagði yfirlitssýningar íslenskra listamanna vinsælar og 

telji kennarar mikilvægt að kynna börnum íslenskan menningararf sinn. 

Víða á söfnunum hafa verið hönnuð sérstök herbergi fyrir börn, kennara og foreldra þar 

sem boðið er upp á ýmiss konar þjónustu til að hjálpa gestum við að ná áttum á 

listasafninu. Einnig gefa þau oft á tíðum gestum tækifæri til að leika sér og nálgast 

viðfangsefnin á fjölbreyttan hátt. Á einu safnanna er mælt með því að börn og fullorðnir 

byrji ferðina í slíku herbergi og skipuleggi saman hvað eigi að skoða. Víða er að finna 

ýmiss konar efni til aðstoðar gestum, skriflegar leiðbeiningar til að nota á safninu, 

hugmyndir að viðfangsefnum sem vinna má á safninu og ýmiss konar safnaleiki. Sums 

staðar er hægt að fara í leiki, skoða bækur, vinna með gagnvirkt efni og horfa á stuttar 

kvikmyndir í tengslum við viðfangsefni sýninga safnanna. Verkstæði safnanna eru 

stundum staðsett á þessum svæðum og á Kjarvalsstöðum eru hengd upp listaverk í 

augnhæð fyrir yngri börn ásamt ýmsum upplýsingum sem líklegar eru til að vekja áhuga 

barna og spurningum til vangaveltna. 

6.6 Aðstoð við kennara 

Safnaleiðsögn 

Boðið er upp á sérstakar leiðsagnar um sýningar safnanna fyrir kennara. Þetta er oft gert í 

tengslum við nýjar sýningar sem settar eru upp á söfnunum. Viða er mælt með því að 

kennarar skoði sýningar áður en þeir koma með nemendahóp svo þeir séu betur 

undirbúnir. Því betur sem kennari sé undirbúinn því líklegra sé að hann geti unnið 

markvisst með nemendum í tengslum við sýninguna og tengt þá vinnu kennslu sinni. 

Safnakennarar koma einnig með hugmyndir um hvernig vinna megi í tengslum við 

sýningarnar, bæði á safninu og í skólastarfinu. Á Moderna Museet í Stokkhólmi eru slíkar 

leiðsagnir ætlaðar kennurum á öllum skólastigum og í öllum námsgreinum og er lögð 

áhersla á kennslufræðileg viðfangsefni auk kynningar á sýningunni. Einnig eru 
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safnaleiðsagnir fyrir kennara sums staðar hugsaðar sem undirbúningur þess að þeir geti 

sjálfir séð um þann þátt með bekknum sínum á safninu.  

Námskeið 

Auk leiðsagna fyrir kennara í tengslum við sýningar er víða boðið upp á námskeið og 

fyrirlestra fyrir þá og eru tilboðin margvísleg. Boðið er upp á námskeiðsdaga á mörgum 

safnanna, oft að frumkvæði safnanna, en stundum að frumkvæði skólanna. Námskeiðin 

eru haldin í þeim tilgangi að kynna kennurum verk safnanna, starfsemi þeirra og sérstakar 

sýningar. Misjafnt er hvað lögð er áhersla á á slíkum námskeiðum.  

Stundum er stefnt að því að auka þekkingu kennara á samtímalist og möguleikum sem 

hún býður upp á í tengslum við skólastarf eða að gera kennara færari um að sjá um 

leiðsögn sjálfir með börnum á safninu. Önnur fjalla um kennslu í tengslum við 

samtímalist þvert á námsgreinar og hvernig megi vinna út frá námskrám skóla.  

Einnig eru haldin námskeið sem ætlað er að hjálpa kennurum að finna leiðir til að tengja 

sjónlistir inn í kennslu sína í skólunum og þróa eigin námskrá þar að lútandi.  

Áherslan getur einnig verið á að kynna hugmyndir listamanna og fjalla um hvernig megi 

tengja myndskoðun eigin reynsluheimi barna. Önnur eru til að efla verklega færni 

kennara til að vinna með ákveðinn efnivið og ólíkar aðferðir.  

Á Tate söfnunum eru haldin námskeið þar sem fjallað er um listastefnur, kennslu þvert á 

greinar og safnagesti. Á MoMA eru haldin dags- og vikunámskeið sem hugsuð eru fyrir 

kennara allra námsgreina, nútíma- og samtímamyndlist í eigu safnsins er kynnt, skoðað er 

hvernig vinna megi þvert á námsgreinar og tekin eru fyrir mismunandi viðfangsefni. Á 

vikunámskeiðum safnsins skoða kennarar ákveðið viðfangsefni vel, þróa námskrárefni og 

tengja sjónlistir inn í kennslu sína (MoMA. School Brochure:17–20 2006). Á Tate eru 

einnig haldin sumarnámskeið fyrir kennara og árleg ráðstefna. Jafnframt eru námskeið 

sem ná yfir allt skólaárið og önnur sem felast í þjálfun kennara á safninu.  

Á MoMA eru einnig haldin námskeið fyrir kennara sem vilja sjá um safnakennslu bekkja 

sinna á safninu. Kennurum eru þá kynntar sýningar safnsins tvisvar á ári. Til þess að fá 

leyfi til að sjá um kennslu nemenda sinna á safninu verða þeir að sækja þessar kynningar 

(MoMA. School Brochure:19 2006). 

Í Malmö Konsthall er haldið árlegt námskeið fyrir kennara í tengslum við samtímalist og 

á Art Institute of Chicago er boðið upp á námskeiðsdaga og lengri námskeið.  
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Víðast er kennurum boðið að setja sig á póstlista og fá upplýsingar um dagskrár safnanna, 

atburði og kennslufræðileg viðfangsefni fyrir skólahópa. 

Námskeið á listasöfnum eru ýmist fyrir alla kennara, listgreinakennara eða alla sem sinna 

uppeldisstörfum. Í kennsluhugmyndum Tate birtist trú á notkun skissubóka sem 

áhrifaríka námsleið. Þar er boðið upp á nokkur dagsnámskeið fyrir kennara um það. 

Hvert þessara námskeiða lýsir mismunandi möguleikum á því hvernig megi nota þær.  

Á MoMA eru haldin námskeið sem ná yfir lengri tíma þar sem fleiri kennarar frá sama 

skóla taka þátt í að þróa leið, í samvinnu við safnakennara, til að nýta myndskoðun og 

safnaferðir í kennslu og skólastarfi. Hugmyndin er sú að meiri von sé til að myndskoðun 

og safnaferðir verði eðlilegur hluti af umhverfi barna þegar eru tveir kennarar frá sama 

skóla. Þeir hafi þá stuðning hvor af öðrum við að innleiða hugmyndir sínar í skólastarfið. 

Einnig er hér kominn vísir að því að safnakennarar og leikskóla- eða grunnskólakennarar 

vinni saman að því að þróa hugmyndir sínar og aðferðir og byggi brú (MoMA. School 

Brochure:17–20 2006).  

6.7 Námsefni og áherslur 

Útgefið efni fyrir börn 

Víða gefa söfnin út efni í tengslum við sýningar á safninu fyrir börn og þegar skólar panta 

safnaleiðsögn fá nemendur það sums staðar í hendur áður en þeir koma á sýningar. Önnur 

söfn hanna margs konar efni og upplýsingar sem finna má á heimasíðum þeirra í 

tengslum við sýningar og listaverkaeign safnanna, auk ýmiss konar leikja og viðfangsefna 

fyrir börn. Ég skoðaði útgefið efni fyrir börn frá þremum söfnum. Þetta eru 

kynningarbæklingar og eiga þeir það allir sameiginlegt að mikil alúð er lögð í hönnun 

innihalds og útlits þeirra og prentun. Þeir eru því mjög eigulegir og líklegir til að höfða 

vel til barna og vekja áhuga þeirra, kannski ólíkt því sem útprentuð blöð og ljósrit megna. 

Statens Museum for kunst gefur út blaðið Indblik fyrir börn, meðal annars í tengslum við 

þær sýningar sem haldnar eru á barnasafninu. Þar er að finna myndir af verkum, ýmsar 

upplýsingar þeim tengdum og spurningar til vangaveltna. Með því að tengja 

myndgreiningu, innlifun og ímyndun er hugmynd safnsins sú að Indblik verði 

útgangspunktur fyrir áframhaldandi vinnu barnanna að safnaferð lokinni og einnig er 

mælt með því að nota það til að undirbúa börnin fyrir safnaferðina. Hér er því eins og 

víðar gert ráð fyrir að unnið sé í tengslum við sýningarferðir í skólunum. Gefnar eru út 

tvær mismunandi útgáfur af blaðinu, annað fyrir yngstu bekki grunnskóla og hitt fyrir þau 

eldri í tengslum við sýningar á safninu og á barnasafninu. Fyrir þau yngri er kynning í 
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stuttu máli og myndum um sýningar, en fyrir þau eldri meira lesmál. Einnig má finna 

Indblik á heimasíðu safnsins (Statens Museum for kunst. Indblik. 2007). 

Við safnið Louisiana hafa verið gefnir út 11 mismunandi kynningarbæklingar fyrir börn í 

tengslum við verk í eigu safnsins. Hver bæklingur tekur fyrir mismunandi efni og 

sjónarhorn. Þegar kennarar panta safnaleiðsögn geta þeir valið um eitt þessara tilboða. Á 

heimasíðu safnsins eru stuttar lýsingar á þessum kennslutilboðum, lítillega kynnt um 

hvað fjallað verður í hverri þessara leiðsagna og getur það hjálpað kennurum við að velja 

(Louisiana 2006).  

Fyrir hvert efni eru hannaðir þrír mismunandi bæklingar sem höfða til ólíkra aldurshópa, 

eitt fyrir börn á aldrinum 8–10 ára, annað fyrir 11–14 ára og það síðasta fyrir 15 ára og 

eldri. Kennarar geta pantað þessa bæklinga og fær hver nemandi eitt eintak. Einnig eru 

gefnir út bæklingar fyrir börn í tengslum við ýmsar sérsýningar á safninu. Fyrir sýningu á 

safninu í maí 2007 var í fyrsta skipti gefinn út fjórði bæklingurinn, fyrir börn upp að sjö 

ára aldri (Louisiana 2007). 

Það er skólaþjónustan danska sem býður upp á kennslu, kennaranámskeið og kennsluefni 

á báðum þessum söfnum, Statens Museum for kunst og Louisiana. Á heimasíðu hennar 

má finna samansafn kennslutilboða og námsefnis sem þjónustan gefur út í tengslum við 

mismunandi söfn.  

Listasafn Reykjavíkur hefur gefið út þrjá kynningarbæklinga ætlaða börnum í tengslum 

við sýningar á verkum í eigu safnsins. Þeir fjalla um þrjá listamenn, einn um Ásmund 

Sveinsson, annar um Jóhannes Kjarval og sá þriðji um Erró. Listasafn Reykjavíkur 

samanstendur af þremur söfnum og hefur verið hannaður einn bæklingur fyrir 

sýningarferðir barna á hvert þeirra. Sá kynningarbæklingur sem fjallar um Ásmund er 

hannaður fyrir yngri börn, sá um Kjarval fyrir börn á miðstigi og sá þriðji um Erró fyrir 

unglinga, en starfsfólk safnsins telur að verk Ásmundar höfði vel til ungra barna og verk 

Erró hvetji til margvíslegra umræðna sem tengjast áhugasviði unglinga (Ingileif 2003). 

Bæklingana um Ásmund og Kjarval má nálgast á heimasíðu safnsins (Listasafn 

Reykjavíkur. Ásmundur Sveinsson 2007, Listasafn Reykjavíkur. Jóhannes Kjarval 2007). 

Í stað bæklings um Erró mátti vorið 2007 finna mikið og fjölbreytt efni um listamanninn 

á heimsíðu safnsins (Listasafn Reykjavíkur. Erró 2007).  

Þessir bæklingar sem lýst var hér að framan eru ætlaðir börnum, en einnig geta þeir 

hjálpað kennurum við að undirbúa safnaferð og vinna úr henni. Mörg safnanna hafa 

einnig gefið út efni til aðstoðar kennurum og foreldrum við safnaskoðun með börnum.  
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6.8 Áherslur í safnaleiðsögn  

Nasjonalmuseet i Osló 

Þjóðminjasafnið norska hefur hannað kennsluleiðbeiningar fyrir margar sýningar 

safnsins. Í kennslubæklingi sem tengist farandsýningu fyrir börn á aldrinum 10–15 ára 

segir að þó þessar leiðbeiningar séu hugsaðar fyrir ákveðna sýningu geti þær gefið góða 

mynd af því hvernig safnið vinni í tengslum við miðlun og fræðslu til barna. Þessar 

leiðbeiningar geti því orðið kennurum hvatning og veitt þeim innblástur um hvernig 

vinna megi með börnum í tengslum við listskoðun. Þessar leiðbeiningar sýna hvernig 

nýta megi sýninguna í tengslum við ólíkar greinar skólans og gefin er hugmynd að 

verkstæðisvinnu. Ósk þeirra er sú að vekja menn til meðvitundar um fjölbreytileg 

sjónarhorn þvert á greinar og hvernig nýta megi sýninguna og tengja hana skólastarfi.  

Efni leiðbeininganna er skipt niður í nokkra þætti sem taldir eru mikilvægir. Í fyrsta lagi 

er gerð grein fyrir inntaki sýningar, um hvað hún fjallar. Því næst er fjallað um á hvaða 

hátt hún geti nýst í tengslum við kennslu og er hér umfjöllun um listir og kennslufræði 

fléttað saman. Næst er rætt um mikilvægi þess að kennari varpi fram spurningum eða 

komi með upplýsingar sem líklegar séu til að vekja undrun og forvitni nemenda og sem 

nýta megi fyrir umræður. Næst kemur kafli þar sem gerð er grein fyrir mikilvægum 

þáttum í námi barna samkvæmt aðalnámskrá og settar eru fram hugmyndir um hvernig 

nálgast megi sýninguna út frá mismunandi sjónarhornum. Jafnframt er fjallað um hvernig 

vinna megi út frá sýningunni þvert á námsgreinar. Að lokum er svo gerð grein fyrir 

hvernig vinna megi verklega vinnu í tengslum við verk listamannana og hugmyndir 

þeirra. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að kennarar kynni sér efni þessara 

kennsluleiðbeininga vel og gefi sér tíma til að hugsa um viðfangsefnin. Þannig geti þeir 

sett sýninguna i samhengi við eigin kennslu og undirbúið börnin. Loks er mælt með því 

að kennarar nýti þau áhrif sem þeir verða sjálfir fyrir við skoðun listaverkanna í kennslu 

sinni (Eeg 2007).  

Tate og MoMA 

Söfnin hafa útbúið ýmiss konar efni til aðstoðar kennurum sem vilja vinna í tengslum við 

myndskoðun barna og safnaleiðsögn. MoMA og Tate gáfu út ítarlegar 

kennsluleiðbeiningar sem gerðar voru fyrir tvær sýningar á söfnunum árið 2001. 

Leiðbeiningar frá MoMA voru hugsaðar bæði fyrir safnaleiðsögn með yngri og eldri 

börnum og nefnast MoMA. Guide for looking. Leiðbeiningarnar frá Tate, Action: 

Planning your visit, voru hannaðar í tengslum við sýningu í Tate Liverpool (Charman 
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o.fl. 2001:2-32). Nýverið gaf Tate út bók fyrir kennara, The Art Gallery Handbook, þar 

sem þessar leiðbeiningar liggja til grundvallar (Tate. The Art Gallery Handbook 2007). 

Leiðbeiningar Tate og MoMA eru ætlaðar kennurum sem hyggjast vinna í tengslum við 

myndskoðun með börnum. Áherslan er önnur í þessum skrifum heldur en því efni sem ég 

hef skoðað frá söfnum ætlað foreldrum og fjölskyldum. Hér er betur gerð grein fyrir hver 

tilgangur með myndskoðun ætti að vera og hvað leggja beri höfuðáherslu á í myndskoðun 

með börnum. Söfnin eru í raun að miðla kennurum af þeim hugmyndum sem þeir nota 

sjálfir í sinni kennslu á söfnunum. Leiðbeiningar frá söfnunum er báðum ætlað að gera 

kennara færari um að sinna leiðsögn á söfnunum sjálfir, en eins og fram hefur komið 

kjósa kennarar oftast að safnakennarar sjái alfarið um safnaleiðsögnina. 

Þessi rit kynna þannig nálgun eða leið sem safnakennarnir nota í kennslu sinni. Áhersla er 

lögð á fyrstu viðbrögð barna við listaverkunum og túlkun þeirra og síðan reynt að kafa 

dýpra í myndskoðuninni. Þessari aðferð er ætlað að hverfa frá hefðbundinni leið safna þar 

sem safnakennsla hefur gjarnan miðast að miklu leyti við miðlun upplýsinga til barna.  

Safnaleiðsögn 

Í safnaleiðsögn MoMA er byrjað á því að biðja börn að horfa vel á listaverk í nokkrar 

mínútur áður en umræður hefjast. Því næst varpar safnakennari fram megin spurningu og 

gefur börnum tækifæri til að svara og tíma til að bregðast við því sem önnur börn hafa að 

segja. Börnin þurfa að rökstyðja og skýra tulkun sína með því að vísa í það sem þau sjá í 

verkunum.  

Því næst varpar safnakennari fram viðbótarspurningum sem ætlað er að dýpka 

samræðurnar eða auka við þær. Talið er mikilvægt að kennari komi ekki með sínar 

hugmyndir um listaverkin á meðan á umfjöllun stendur og börnin eru enn að svara þeim 

spurningum sem varpað var fram. Þegar börnin eru síðan búin að eiga merkingarbærar 

samræður um verkið sjálf kemur safnakennarinn með bakgrunnsupplýsingar. Það að 

samþykkja viðbrögð barnanna, bregðast við þeim og að draga saman í lokin telja þeir 

hjálpa börnunum að meta eigin viðhorf. Með því að fá börnin til að kafa dýpra ofan í 

eigin viðbrögð, skoða þau og velta vöngum komist þau lengra í skoðuninni. Einnig með 

því að varpa fram spurningum til að virkja aðra og fá þá til að taka þátt, til dæmis með 

því að kanna hvort þeir séu sammála eða hvað þeim finnist um þessa túlkun. Eftir 

umræðurnar þykir gott að velta fyrir sér hvað hefur gerst á meðan á skoðun verkanna 

stóð. Athuga til dæmis hvort að upplifun þeirra af verkunum og hugmyndir þeirra um þau 

hafi breyst. Þannig er reynt að undirstrika hvað hefur átt sér stað, ekki bara 
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lokaniðurstöðu sem fengist hefur heldur hvað hefur gerst meðan á myndskoðunarferlinu 

stóð. 

Þeim upplýsingum sem miðlað er til barna er ætlað að ýta undir dýpri skoðun og 

rannsókn á listaverkunum. Þegar búið er að veita upplýsingar, miðla þekkingaratriðum, er 

því fylgt eftir með því að varpa fram frekari spurningum. Þannig finna nemendur að 

upplýsingarnar bæta við umræður þeirra sjálfra í stað þess að enda þær með því að gefa 

svarið.  

Á Tate þykir einnig mikilvægt að börn byrji á því að skoða listaverkin sjálf, kanna fyrstu 

viðbrögð þeirra við þeim og hvað það er sem vekur þau. Tengja þurfi umræðuna eigin 

reynslu barna með því að spyrja þau til dæmis á hvað verkið minni þau, hvers vegna og 

við hvað þau geti tengt verkið. Þar sem viðbrögð við listaverkum byggi á ólíkri 

persónulegri og félagslegri reynslu áhorfenda þurfi hún að vera útgangspunktur við 

skoðun listaverka.  

Ólík sjónarhorn 

Á Tate er lögð áhersla á að skoða megi verk frá mörgum sjónarhornum og eru nefndar 

leiðir til þess. Bent er á hvernig skoða megi innihald verks. Lögð er áhersla á að börnin 

kafi ofan í það sem þau sjá og rökstyðji hugmyndir sínar eins og á MoMA. Einnig megi 

skoða öll verk út frá formfræðilegum þáttum þeirra, en þá er lögð áhersla á að beina 

athygli barnanna að þessum þáttum, spyrja þau spurninga og láta þau velta vöngum í stað 

þess að segja þeim frá þessum þáttum. 

Mikilvægt þykir á Tate að skoða verkin í víðara samhengi. Gefnar eru upp hugmyndir um 

hvernig setja megi verkin í sögulegt, menningarlegt, félagslegt og stjórnmálalegt 

samhengi. Tengja megi þau annarri list sem unnin var á sama tíma eins og tónlist og 

bókmenntum. Einnig megi skoða hvernig listaverkið tengist öðrum þáttum eins og 

vísindum, landafræði, stærðfræði eða umhverfisvernd. Hvort menn líti öðruvísi á verkið í 

dag heldur en á þeim tíma þegar það var unnið. Jafnframt koma fram hugmyndir um 

hvernig skoða megi það samhengi sem verkin eru sýnd í á safninu og hvort það hafi áhrif 

á upplifun barnanna af verkinu. 

Í efninu frá Tate er aðalnámskrá höfð að leiðarljósi við hönnun viðfangsefna og gefnar 

upp hugmyndir um hvernig tengja megi myndskoðun öðrum námsgreinum. Mikil áhersla 

er lögð á sjálfstæða skoðun barnanna í hópvinnu á safninu og tilgangur með því sá að 

stuðla að aukinni getu þeirra til að skoða söfn sjálf í framhaldi af safnaheimsókninni. 

Sérstök áhersla er lögð á að börn noti skissubækur til að rissa upp það sem fyrir augu ber 
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og gefnar eru upp ýmsar hugmyndir um hvernig nota megi þær á fjölbreytilegan hátt við 

teikningu og ýmiss konar skrif. Margar hugmyndirnar byggjast á leikjum tengdum 

myndskoðuninni, en það þykir mikilvægt að nám barna fari fram gegnum leik. Boðið er 

upp á ýmiss konar efni og muni sem kennarar geta notað á meðan á leiðsögninni stendur 

til að styðja við safnakennsluna.  

Í þessum leiðbeiningum frá Tate og MoMA er ekki fjallað um ákveðin verk og hvernig 

megi vinna í tengslum við þau heldur settar fram hugmyndir um hvernig megi vinna í 

tengslum við myndskoðun almennt á fjölbreytilegan og árangursríkan hátt og hvað beri 

að leggja áherslu á í henni.  

Samskipti barna við myndskoðun 

Í efninu frá Tate eru gefnar upp ýmsar hugmyndir um hvernig megi virkja börnin á 

safninu í hópvinnu þar sem þau þurfa að vinna sjálfstætt, lögð er áhersla á félagsleg 

samskipti og að börnin kynni það sem þau komast að fyrir öðrum. Þannig þurfa þau að 

skipuleggja hugsun sína og koma sjónarmiðum sínum og hugmyndum í skýrt form svo 

þau geti reynt að sannfæra aðra um gildi niðurstaðna sinna.  

Bæði söfnin leggja áherslu á að börn læri af því að hlusta á aðra og heyra fjölbreytt 

sjónarmið, en það samræmist hugmyndum sem fjallað hefur verið um framar í þessum 

skrifum, hugmyndum manna sem telja félagsleg samskipti mikilvæg í námi barna. 

Eins og áður hefur komið fram lagði Malaguzzi hugmyndafræðingur leikskólanna í 

Reggio Emilia mikla áherslu á sjónina og taldi að ef börn horfðu vel leiddi það þau til 

umhugsunar og úrvinnslu á því sem fyrir augu bæri. 

Varðandi listskoðun hefur einnig komið fram það viðhorf Ceciliu Waerns, snemma á 

tuttugustu öld, að gefa þyrfti börnum tækifæri til að horfa á listaverkin og upplifa þau 

sjálf áður en farið væri að veita þeim upplýsingar um verkin (Lindberg 1988:235–239). 

Bæði þessi söfn sem hér hefur verið lýst, MoMA og Tate, hafa þróað leiðir sem leggja 

áherslu á það. 

Samantekt og vangaveltur 

Í efninu frá Tate er lögð áhersla á undirbúning, vinnu á safninu og vinnu að safnaferð 

lokinni. Reynt er að tengja viðfangsefnin gildandi námskrá og ýmsum námsgreinum. 

Efnið frá MoMA snýst fyrst og fremst um umræður um listaverkin á staðnum, þegar 

börnin standa frammi fyrir þeim. Í efninu frá Tate eru gefnar fleiri hugmyndir um hvernig 
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skipuleggja megi hópvinnu á staðnum og fara í ýmsa leiki til að auka áhuga og þekkingu 

barna á myndlist. Bæði söfnin leggja mikið upp úr eigin túlkun og hugmyndum barnanna 

sjálfra um verkin. Þau eru bæði andsnúin því að miðla um of til barnanna og vilja að þau 

geri sínar eigin rannsóknir á staðnum, en þó fá þau ýmsar upplýsingar til að vinna út frá 

og til að dýpka rannsóknarvinnu þeirra og stuðla að ríkulegri umræðum þar sem kafað er 

ofan í viðfangsefnin. 

Þessar hugmyndir eru skyldar upplifunarhugmyndinni að því leyti til að samkvæmt henni 

er það upplifun barnanna sjálfra og þeirra eigin túlkanir sem skipta mestu máli í 

myndskoðunni. Hér er þeim hins vegar hjálpað við þessa skoðun með því að hvetja þau 

til að horfa vel og síðan að varpa fram spurningum og fylgja þeim eftir. Einnig er hér 

lögð mikil áhersla á félagslega þáttinn og það sem gerist í umræðum í hóp. Börnin túlka 

og aðrir bregðast við og smám saman koma fram fleiri hugmyndir og viðhorf. Jafnframt 

er þeim miðlað þekkingaratriðum þannig að þessi nálgun sameinar í raun allar þær 

hugmyndir sem fjallað hefur verið um upplifunar-, uppeldis-, félags-, og menningarlegar 

hugmyndir. 

Anna Lindberg talaði um það á sínum tíma að umræða um myndlist og myndskoðun ætti 

að nokkru leyti að snúast um það að komast að sameiginlegri niðurstöðu, þ.e. 

safnakennari og áhorfendur. Þeir skiptust á skoðunum og hugmyndum þar til fyrir lægi 

einhvers konar samkomulag (1988:279). Í þessari nálgun er hins vegar lögð mikil áhersla 

á ferlið og það sem gerist í því. Það er því ekki aðeins endanleg niðurstaða sem skiptir 

máli heldur líka það hvort að hugmyndir barnanna hafi breyst. Hvað fannst þeim í 

upphafi? Hvað fannst þeim þegar þau voru búin að skoða vel og fengu þau einhverjar 

bakgrunnsupplýsingar sem hugsanlega vörpuðu nýju ljósi á verkin? 

Illeris fjallaði um að henni fyndist safnakennsla ekki nógu markviss og að safnakennarar 

hlypu milli þess að veita börnum þekkingu og reyna að fá fram upplifun og hugmyndir 

þeirra. Hvort tveggja væri mikilvægt en hins vegar væri það gert þannig að hlutunum 

væri ekki fylgt nógu vel eftir og börnin stæðu uppi hálf ringluð (2000:40–47). Þessi 

aðferð MoMA og Tate er hins vegar tilraun til að koma með hugmyndir um hvernig megi 

markvisst reyna að stuðla að því að börn skoði sjálf og myndi sér skoðanir án þess að 

hoppa á milli þessara tveggja þátta. Þekkingaratriðum er fylgt eftir með spurningum sem 

ýta undir áframhaldandi tilraunir barnanna til að túlka á eigin forsendum og þeim gefinn 

tími til þess. 
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6.9 Mismunandi miðlar 

Eins og fram hefur komið er hægt að kynna sér sjónlistir með ýmsum leiðum á söfnunum. 

Rætt hefur verið um safnaleiðsagnir, verkstæðisvinnu, námskeið, kennslu- og 

kynningarefni og sérstök herbergi þar sem finna má ýmiss konar efni sem sérstaklega er 

miðað við börn, fjölskyldur og/eða skóla. Víðast hvar eru einnig safnaverðir sem geta 

veitt upplýsingar og greitt úr vandamálum sem upp koma. Á Moderna Museet ganga þeir 

undir nafninu safnagestgjafar og geta gestir beðið þá um kynningu á listaverki. 

Safnagestgjafinn velur þá eitt verk og veitir gestum tíu mínútna kynningu á því (Moderna 

Museet. Museivärder 2007).  

Á Tate, eins og víða annars staðar, er reynt að draga úr rödd sérfræðinga og gefa gestum 

fjölbreytileg tækifæri til að kynnast verkum safnsins. Það er gert með margvíslegum 

miðlum og upplýsingum og einnig með því að fá listamenn og aðra skapandi aðila til að 

sjá um einstakar safnaleiðsagnir (Charman 2005).  

Á skjánum 

Víða má á söfnunum finna sjónvarpsskjái þar sem hægt er að horfa á vídeómyndir og 

kvikmyndir í tengslum við valin verk í eigu safnanna, yfirstandandi sýningar, viðtöl við 

listamenn sem unnið hafa verkin eða annað sem tengist því sem verið er að sýna. Einnig 

má víða finna gagnvirkt margmiðlunarefni sem hægt er að skoða og veitt getur gestum 

innsýn inn i og upplýsingar um safnið.  

Hlustun og margmiðlun 

Boðið er upp á audio guide á mörgum safnanna og er hönnun efnis þess stundum miðað 

við mismunandi hópa safnagesta. Á Moderna Museet í Stokkhólmi hafa verið hannaðar 

þrjár mismunandi útgáfur. Ein er fyrir þá sem eru að koma á safnið í fyrsta skipti eða sem 

hafa almennan áhuga á starfi safnsins. Þar er fjallað um listaverkin, viðtal við hönnuði 

sýningar sem lýsa ólíkum tímabilum sem verkin voru unnin á og loks er svo viðtal við 

safnstjóra um starfsemi safnsins og frægur listamaður lýsir hugmyndum sínum. Á öðrum 

audio guide má hlýða á umfjöllun listamanna um úrval verka í eigu safnsins. Loks hefur 

verið hannaður audio guide ætlaður fyrir fjölskyldur til að upplifa sýningar saman. Þá 

geta fleiri hlustað í einu og þó textinn sé saminn fyrir börn á aldrinum 4–10 ára telja 

menn að fullorðnir ættu samt að hafa gagn af honum líka (Moderna Museet. Audioguide 

2007). Art Institute of Chicago hefur einnig hannað audio guide fyrir börn, fjársjóðsleit, 

þar sem þau tengja saman mismunandi hluti á sýningu (The Art Institute of Chicago. 

Audio guide 2006). MoMA hefur hannað sex mismunandi útgáfur af audio guide, eina 
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fyrir fjölskyldur í formi könnunarleiðangurs með tónlist, ljóðum, hljóðum og 

áhugaverðum listverkum sem höfða ættu til barna (MoMAudio 2007).  

Ein af þeim kennslunýjungum sem þróuð hefur verið fyrir Tate söfnin er safnaleiðsögn 

sem þeir kalla multimedia tour 2. Gestir geta fengið litla lófatölvu með upplýsingum og 

alls kyns margmiðlunarefni um valin verk. Þeir segja rannsóknir hafa sýnt að þetta tæki 

geti auðgað reynslu fólks á safninu og upplifun af sjónlistum. Þetta er 

margmiðlunarkynning sem gestir geta haft með sér við sýningarskoðun. Þar er að finna 

tónlist, vídeóbrot, leiki og fleira sem ætlað er að auka þekkingu barna á listaverkum 

safnsins á spennandi hátt. Þessi nýjung safnsins fékk Bafta verðlaun árið 2003 í flokknum 

tækninýjungar (TATE report 2002–2004, bls. 240–242 2004). Hægt er að hlaða niður 

efni frá ýmsum sýningum Tate af heimasíðu þeirra, mynd- hljóð- og vídeóefni (Tate. 

Podcasts 2007). Einnig er hægt að nálgast efni frá The Art Institute of Chicago (The Art 

Institute of Chicago. Podcasts 2007) og MoMA (MoMAudio 2007) á þennan hátt. 

Listasafn Reykjavíkur kom fyrst safna fram með þá nýjung að kynna gestum ákveðin 

listaverk gegnum farsíma. Safnagestir geta þá hringt úr farsíma í ákveðin númer og 

fengið leiðsögn um valin verk á sýningum listasafnsins. Hvert verk hefur þá mismunandi 

símanúmer og er þessi þjónusta safnagestum að kostnaðarlausu (Listasafn Reykjavíkur. 

Gsm 2007). Listasafn Íslands hefur tekið þátt í norrænu samstarfsverkefni fyrir unglinga 

þar sem símaleiðsögn gegnir einnig lykilhlutverki. Hægt er að sækja upplýsingar um 

einstaka listamenn og verk þeirra með því að hringja í uppgefin símanúmer sem skráð eru 

við myndir af verkunum á heimasíðu safnsins. Gefin eru upp nokkur símanúmer við hvert 

verk. Í einu fá nemendur upplýsingar um listaverkið, í öðru segir listamaðurinn frá og í 

því þriðja tjá nemendur sig um verkið og skoðun sína á því. Hægt er að lesa um upplifun 

annarra unglinga á heimasíðu safnsins (Listasafn Íslands. Halló listaverk 2007).  

Þetta samræmist vel fjölgreindarkenningu Gardners og áherslu hans á að skapa þurfi 

börnum fjölbreytt námstækifæri og veita þeim ólík námsframboð. 

Kennarinn og skólastofan 

Lýst hefur verið skriflegu fræðslu- og kynningarefni sem söfn hafa útbúið til að auðvelda 

kennurum að vinna í tengslum við myndskoðun með börnum og undirbúa þau fyrir 

sýningarferðir. Auk þess hafa söfnin hannað annars konar efni af ýmsum toga fyrir 

kennara sem þeir geta fengið að láni og notað til að vinna í tengslum við myndskoðun og 

kynningu á verkum safnanna í skólastofunni.  
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Skyggnur, vídeómyndir og fleira 

Þegar kennarar panta leiðsögn á Art Institute of Chicago fá þeir kynningarvídeó lánað í 

skólann til að undirbúa börnin og á heimasíðu safnsins geta þeir síðan fengið margs konar 

kynningar- og kennsluefni í tengslum við sýningar safnsins.  

Á MoMA geta kennarar fengið skyggnur og vídeómyndir að láni. Þessar skyggnur eru 

þróaðar kringum ákveðin þemu og með hverri seríu fylgir kynning á þemanu, upplýsingar 

um hvert verk og hugmyndir um hvernig megi hvetja til umræðna í bekk (MoMA. School 

Brochure:21 2006).   

Á Tate geta skólar borgað árgjald og fengið lánaðar skjásýningar frá safninu með 

kennsluefni. Þar eru um mismunandi þemu að ræða og geta kennarar skoðað sýnishorn af 

skjásýningu á heimasíðunni. Kennarar geta einnig fengið skyggnur að láni sem nota má 

við kennslu í skólum. Þessir skyggnuflokkar eru ætlaðar fyrir mismunandi aldurshópa. 

Þeim fylgir upplýsingartexti, spurningar sem nýta má til að skapa umræður og 

viðfangsefni sem vinna má í skólastofunni. Þar sem Tate leggur stöðugt meiri áherslu á 

að gestir geti nálgast efni og upplýsingar á heimasíðum safnanna hefur verið ákveðið að 

búa ekki til fleiri skjásýningar af þessum toga (Tate. Tools 2007). 

Dæmi um efni sem söfnin hanna og skólar geta keypt eru skyggnusýningar, gagnvirkir 

geisladiskar með tölvuleikjum, bækur og fleira í tengslum við listaverk safna. Á Tate eru 

seldar kortaseríur með myndum af verkum. Á bakhlið þeirra eru upplýsingar um þau, 

umræðupunktar, tengingar og hugmyndir um viðfangsefni. Efnið er bæði ætlað til 

nokunar í safnaheimsókninni og í skólastofunni (Tate. Teachers resources 2007).  

Heimasíður 

Heimasíður safnanna hafa að geyma fjölbreyttar upplýsingar um starfsemi safnanna. Eins 

og áður hefur komið fram eru mörg safnanna samsett af fleiri söfnum og auk þess eru þau 

mjög misstór. Á heimasíðu Þjóðminjasafnsins norska, sem samanstendur af fjórum 

mismunandi söfnum og sem sér auk þess um farandsýningar fyrir skóla í Noregi á vegum 

ríkisins, er mikið og fjölbreytilegt efni að finna sem gefur góða mynd af þeirri þjónustu 

sem boðið er upp á og áherslum í fræðsluþjónustu safnsins. Svipaða sögu má segja um 

heimasíða Tate sem er sameiginleg heimasíða fjögurra stórra listasafna, síðu Art Institute 

of Chicago og síðu MoMA. Söfnin á Norðurlöndum gera líka góða grein fyrir starfsemi 

sinni á heimasíðum sinni. Misjafnt er þó eftir söfnum hversu mikið efni er að finna á 

heimasíðum þeirra. 
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Gagnvirkt fræðsluefni og leikir 

Áberandi er hvernig söfnin í hinum enskumælandi löndum hafa að geyma meira af efni 

sem sérstaklega er hannað til netnotkunar. Þar er að finna gagnvirkt fræðsluefni, leiki 

fyrir börn og margt fleira.  

Á síðu Tate má finna upplýsingar um fjöldann allan af listamönnum og hugmyndir að 

umræðuefnum, tengingum og viðfangsefnum sem vinna má með nemendum. Í tengslum 

við upplýsingarnar er gerð grein fyrir hvaða aldur þær eru miðaðar við og efninu skipt 

niður eftir efni, listamönnum og markhópi. Efnið er bæði hugsað til notkunar á sýningum 

og í skólastofunni (Tate. Schools online 2007). 

Dæmi um leik fyrir börn á heimasíðu Tate er Memento Mori þar sem börn fræðast 

gegnum leik um listaverk (Tate. Memento Mori 2007). Einnig geta þau valið verk úr eigu 

safnsins og búið til sínar eigin sýningar (Tate. Create your collection 2007). Börn eru 

hvött til að senda safninu línu um hvað réð vali þeirra, prenta sýningu sína út og búa 

hugsanlega til bækling sem þau geta gefið vinum sínum eða annað. Einnig geta börn 

brugðið sér í hlutverk leynilögreglu Art detective og fá þá ýmsar spurningar um listaverk 

sem þau þurfa að velta vöngum yfir (Tate. Art detective 2007).  

Á heimasíðu The Art Institute of Chicago má einnig finna gagnvirkt efni fyrir börn 

Faces, Spaces and Inner Places, þar sem þeim eru kynnt verk safnsins gegnum leik. Í 

tengslum við þennan leik fylgja upplýsingar fyrir kennara og ábendingar um ýmiss konar 

ítarefni (The Art Institute of Chicago. Faces, Spaces and Inner Places 2007). Á sérstakri 

síðu gefur að líta skrá yfir gagnvirkt efni ætlað börnum og kennurum í tengslum við 

sýningar og listaverkaeign safnsins og er af nógu að taka (The Art Institute of Chicago. 

Online resources 2007). 

Á heimasíðu MoMA má finna margvíslegt efni um ólíkar sýningar, til dæmis fróðleik 

sem ýmist er ætlaður börnum eða fullorðnum. Kennarar geta fengið upplýsingar um 

listaverk í eigu safnsins og ýmsar hugmyndir um viðfangsefni sem vinna má í tengslum 

við þau á Modern Teachers (MoMA. Modern Teachers 2007).  

Einnig geta börn á heimasíðu safnsins kynnst safninu og listaverkaeign þess gegnum 

gagnvirka leiki. Í Destination Modern Art sem ætlað er börnum 5–8 ára skoða þau 

MoMA í fylgd geimveru frá Mars (MoMA. Destination Modern Art 2007). Börn geta 

líka farið í frumskógarleiðangur, Art Safari, þar sem þau skoða listaverk, fá upplýsingar 

um þau og spurningar til vangaveltna (MoMA. Art Safari 2003). Red Studio er ætlað 

unglingum og geta þau þar fengið upplýsingar um myndlist, kynnst hugmyndum og 
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vinnu listamanna, rætt saman um listir og unnið sjálf í tengslum við myndsköpun 

(MoMA. Red Studio 2007). 

Söfnin á Norðurlöndum hafa einnig hannað gagnvirkt efni fyrir veraldarvefinn.  

Moderna Museet í Stokkhólmi hefur hannað gagnvirkt margmiðlunarforrit fyrir börn til 

að kynna þeim listaverk í eigu safnsins með ýmsum leiðum gegnum leik (Moderna 

Museet. Konstmemory 2007).  

Í tengslum við sýninguna ARS 06 á Kiasma sumarið 2006 mátti á heimasíðu þeirra sjá 

einstök listaverk, velja hluta úr þeim og stækka til að skoða betur ýmis smáatriði. Einnig 

var hjá sumum verkanna hægt að skoða vídeóbrot þar sem listamenn lýstu verkum sínum 

(Kiasma. ARS 06 2006).  

Á heimasíðu Listasafns Íslands er að finna fræðsluvef, Listavefur krakka, sem 

Námsgagnastofnun gaf út í samvinnu við Listasafn Íslands. Þar eru upplýsingar um 

listaverkaeign safnsins, myndlistarmenn og aðgengileg verkefni fyrir börn sem styðja vel 

við myndmenntakennslu skólanna (Listasafn Íslands. Listavefur krakka 2007). Einnig 

hefur verið búinn til sýndarveruleiki af safninu, Listavefurinn, þar sem börn geta skoðað 

nokkrar sýningar á verkum safnsins. Vefnum fylgja líka sérstakar upplýsingar fyrir 

kennara (Listasafn Íslands. Listavefurinn 2007). 

Markmið með heimasíðu Þjóðminjasafnsins í Osló er að gefa upplýsingar um söfnin, 

sýningarnar, dagskrána og alla viðburði í tengslum við söfnin, en ekki að vera eftirlíking 

af listupplifuninni á safninu (Nasjonalmuseet. Årsmelding 2004:31 2007).  

Tate, þróun kennslu- og námsefnis 

Í ársskýrslu frá Tate fyrir árin 2002–2004 kemur fram að þróun kennslu og námsefnis 

hefur verið forgangsverkefni frá árinu 2001 (TATE report 2002–2004 bls. 293 2004). 

Þeir telja sig nú búa yfir aukinni þekkingu sem nýtist ekki aðeins til að bæta og útvíkka 

þjónustu þeirra heldur líka til að koma fram með spennandi nýjungar. Mikil vinna hefur 

verið lögð í að hanna gagnvirkt efni til að kynna verk safnanna á heimasíðu þeirra. 

Starfsmenn safnsins telja að þeir geti framfylgt mörgum markmiðum Tate með því að 

taka tæknina í sína þjónustu og finna leiðir til að nýta hana á árangursríkan hátt. 

Upplýsinga- og samskiptatækni bjóði upp á margvíslegar nýjar leiðir til að uppgötva og 

horfa á list. Hægt sé að vera með námskeið á netinu og kynna þátttakendum nútímalist. 

Taka megi upp fyrirlestra, gjörninga og fleira sem menn geti þá skoðað þegar þeir vilja. 

Einnig hafi heimasíðan átt mikilvægan þátt í að dýpka og útvíkka þekkingu þar sem 
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safnað var saman öllu því efni sem fannst innan og utan safnsins um og eftir ákveðinn 

listamann og það birt í heild sinni á heimasíðunni (Tate. Turner 2007). Einnig sé það stór 

kostur að skoða megi netefni safnsins á meðan á sýningarheimsókn stendur og svo nánar 

eftir á. 

Efnið á heimasíðunni þarf heldur ekki endilega að tengjast heimsókn á safnið. Þeir sem 

ekki hafa tök á að heimsækja safnið geti notað síðuna til að kynnast verkum safnsins. Má 

þar til dæmis nefna gesti sem skoða síðuna hvaðanæva að úr heiminum.  

Til að auglýsa heimasíðu sína bauð Tate fólki að nota listaverk úr eigu safnanna sem 

skjámynd í farsímum sínum. Þannig að margar leiðir eru farnar til að ná til almennings. 

Heimasíðan fékk eins og áður sagði verðlaun London Tourism árið 2002 og Bafta 

verðlaun árið 2003. Ætlunin er að halda áfram að bæta við netefni safnsins og höfða 

þannig vonandi til fleiri og dýpka reynslu manna af safninu (TATE report 2002–2004 bls. 

240–242 2004). 

Art Institute of Chicago 

Art Institute of Chicago hefur eins og áður sagði að geyma margar sýningar frá ólíkum 

menningarsvæðum og tímabilum. Kennurum sem hyggja á safnaferð með börnum er 

ráðlagt að undirbúa sig vel fyrir sýningarferð og ákveða fyrirfram hvaða listaverk þeir 

hafa áhuga á að skoðuð verði. Það geti þeir gert með því að fara inn á heimasíðu safnsins 

og skoða hvaða verk veki áhuga barnanna. Þeir geti líka valið verk sem tengist því sem 

verið sé að fást við í skólanum. Kennarar geti kynnt sér ýmislegt um verkin á netinu, 

fengið bakgrunnsupplýsingar og hugmyndir um viðfangsefni þeim tengdum. Auk þess 

eru settar fram hugmyndir um hvernig nota megi leiki í tengslum við safnaferð. Á 

heimasíðu safnsins er svonefnd scrapbook þar sem hægt er að velja ákveðin verk á 

safninu, vista þau í bókinni og setja eigin athugasemdir við þau. Bókina geta kennarar 

notað til að undirbúa kennslustund, til að undirbúa safnaferð og hvatt nemendur til að 

hanna eigin sýningu á verkum safnsins með athugasemdum sínum um einstök verk. Hér 

er komið dæmi um hvernig safn hannar umhverfi sem kennarar og nemendur geta notað 

við eigin vinnu (The Art Institute of Chicago. Scrapbook 2007).  

Til umhugsunar 

Listasöfnin bjóða upp á fjölbreyttar leiðir og mismunandi miðla til að kynnast 

listaverkum safnanna. Á einum stað má hnippa í safnverði sem velja þá eitt listaverk og 

kynna það fyrir gestum. Víða eru sjónvarpsskjáir þar sem sýnt er margvíslegt efni sem 

varpað getur skýrara ljósi á sýningar safnanna, til dæmis viðtöl við listamennina sem 
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verkin unnu. Oft er hægt að fá audioguide þar sem gestir velja ákveðið listaverk og fá 

upplýsingar um það. Slíkar leiðsagnir eru á sumum safnanna hannaðar sérstaklega fyrir 

börn og geta þá jafnvel fleiri hlustað saman eða farið í leiki í tengslum við 

safnaskoðunina. Tate söfnin hafa fundið upp nýjung í formi lófatölvu sem gestir geta 

ferðast um sýningar með og þar birtist ýmiss konar margmiðlunarefni í tengslum við 

verkin. Einnig bjóða sum safnanna upp á leiðsögn gegnum farsíma. Allt eru þetta efni og 

miðlar sem hjálpa gestum að kynnast verkum á sýningum með fjölbreyttum leiðum. 

Eins og fram hefur komið telja ýmsir skólamenn að listasöfn ættu að vera hluti af 

námsumhverfi barna. Howard Gardner talar um að þar geti börn fundið hluti sem vekja 

áhuga þeirra og þau hafi val um fjölbreyttar námsleiðir. Með því að fylgjast með þeim 

leysa þrautir sé hægt að meta hæfni þeirra í hinum mismunandi námsþáttum (Armstrong 

2000: 95–100). Scott Paris segir umhverfi listasafna ögrandi og það að fá tækifæri til að 

túlka sjálf og leggja eigin merkingu í listaverkin verði til að auka trú barna á eigin getu. 

Þarna séu aðstæður sem ýtt geti undir innri áhugahvöt barna (1997:22–27). 

Söfnin hafa einnig útbúið ýmiss konar efni sem kennarar geta notað í kennslustofunni 

með nemendum til að kynna þeim listaverk sem þau hafa að geyma. Þetta kennsluefni er 

oft í formi skyggnusýninga og vídeómynda. 

Á heimasíðum safnanna má finna upplýsingar um starfsemi þeirra. Lýsingar á 

fræðslustarfsemi og oft á tíðum leiðbeiningar og kennsluefni sem kennarar geta nýtt sér. 

Þó er misjafnt hversu miklar upplýsingar og efni er að finna á heimasíðum safnanna. Á 

þessum stóru listasöfnum í Bandaríkjunum og Bretlandi er að finna ógrynnin öll af 

upplýsingum, gagnvirku fræðsluefni og leikjum í tengslum við listaverk og sýningar 

safnanna. Á Tate hefur verið lagt mikið fjármagn í að þróa fræðslustarfsemi safnanna og 

þeir telja mikilvægt að gestir alls staðar að úr heiminum geti kynnt sér verk safnsins með 

þessu móti. Einnig má finna gagnvirkt efni á heimasíðum hinna safnanna á 

Norðurlöndum, en það er þó mun minna umfangs. 

6.10 Sýningar á verkum barna  

Stundum eru haldnar sýningar á verkum barna á söfnunum þannig að þau verða þá ekki 

einungis gestir heldur eiga hlutdeild í því sem til sýnis er. Á Samtímalistasafni 

Þjóðminjasafnisin í Osló er haldin sumarsýning á verkum sem börn hafa unnið á 

verkstæði safnsins yfir veturinn. Tilgangurinn er bæði sá að sýna myndir barnanna, en 

einnig að kynna öðrum gestum það starf sem unnið er með þeim á safninu 

(Nasjonalmuseet. Årsmelding 2004:24 2007).  
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Einnig eru heimasíður safnanna notaðar til sýningar á verkum barna sem oft eru unnin í 

tengslum við listaverk eða sýningar safnanna. Á Louisiana er haldin samkeppni fyrir börn 

á aldrinum þriggja til sextán ára um myndir mánaðarins og veitt verðlaun fyrir. 

Myndirnar verða að vera unnar í barnahúsinu í tengslum við verk á sýningu safnsins. 

Myndirnar, auk umfjöllunar um þær, eru síðan birtar á heimasíðu safnsins. Lýsing á þeim 

er áþekk því þegar fjallað er um listaverk í listagagnrýni dagblaðanna. Fjallað er um 

hvernig þau tengjast verki á sýningu safnsins, lýsing á aðferð, hvað einkennir verkið og 

sjónum beint að ákveðnum atriðum í því (2006).  

Á heimasíðu Tate geta börn byggt sína eigin ævintýraborg og eru þrjár myndir valdar 

mánaðarlega og birtar á heimasíðunni (Tate. My imaginary city 2007). Hér er um að ræða 

forrit þar sem börn geta valið alls kyns hluti til að setja inn á tilbúinn bakgrunn. Börnin 

skapa því ekki sjálf frá grunni heldur raða saman formum að eigin vali. Hér er ekki verið 

að fræða þau um einstaka listamenn og sýningar, en efst má þó sjá texta sem segir að 

listamenn noti oft ímyndunarafl sitt til að búa til staði sem ekki eru til í alvörunni. 

 Á heimasíðu Tate má einnig lesa sögur sem börn hafa samið í tengslum við ákveðin 

verk. Börn velja listaverk í forriti á heimasíðunni, skoða það vel, fá smá upplýsingar um 

það og hugmyndir til vangaveltna. Síðan semja þau sögu í tengslum við verkið sem 

vistast í sögubók á heimasíðu safnsins. Þar má skoða sögur barna um verkin (Tate. Tales 

story book 2007). 

Malmö Konsthall vann verkefni þar sem safnið ásamt tveimur öðrum söfnum kynnti 

skólanemendum samtímalist. Á Malmö Konsthall fólst það í leiðsögn um sýningu á 

safninu og kynningu á tölvuforriti, en hannað hafði verið sýndarumhverfi af safninu þar 

sem börnin gátu búið til sína eigin sýningu (Malmö Konsthall. Bygg din egen utstilling 

2007).  

Íhugun og samantekt 

Með því að sýna myndir barna á listasöfnunum eru þau ekki lengur aðeins gestir eða 

áhorfendur heldur eru þau orðin þátttakendur í sýningarstarfi safnanna. Á sumum 

safnanna eru haldin myndlistarnámskeið og afrakstur af þeim sýndur, bæði til að sýna 

myndir barnanna og einnig til að kynna starfsemi safnsins. Önnur söfn sýna verk barna á 

heimasíðum sínum, enda má segja að með tilkomu þeirra bætast við margvíslegir 

möguleikar á að útvíkka starfsemi safnanna. Sums staðar er valið úr verkum barnanna og 

nokkur þeirra sýnd. Annars staðar eru börn hvött til að nota myndir frá sýningum safnsins 

sem innblástur fyrir eigin sköpun og afraksturinn að finna á heimasíðunum. Þetta er 

hugsað sem hvatning fyrir börnin til listskoðunar og sköpunar heima. Einnig má finna 

sögur sem börn semja við listaverk í eigu safns. 
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7 Hugleiðing í lokin 

Wittgenstein sagði á sínum tíma, að það að sjá væri að sjá fyrirbæri sem eitthvað ákveðið. 

Hvað við sæum fyrirbærið sem gæti hins vegar verið mismunandi.  

Þegar ég ákvað að vinna þetta verkefni og Allyson spurði mig hvað það ætti að heita 

heyrði ég sjálfa mig svara umhugsunarlaust, Að horfa og sjá. Ég var alls ekki búin að 

velta nafninu fyrir mér, en þegar það kom skynjaði ég að betur var ekki hægt að lýsa því 

sem mig langaði að gera. Sem myndlistarmaður, myndlistarkennari og manneskja sem 

skynjar allt afar sjónrænt get ég tekið heilshugar undir orð Malaguzzi, sem taldi 

mikilvægt að börn notuðu sjónina vel þar sem hún leiddi þau til umhugsunar um það sem 

fyrir augu bæri. Listaverk, hugsaði ég, er eitthvað sem við höfum fyrir augunum, þau eru 

heill heimur sem nálgast má á ótal vegu og langaði mig því að skoða hugmyndir manna 

um hvernig mætti nýta þann fjársjóð sem listaverk eru í starfi með börnum.  

Í þessu verkefni er komið víða við og í stað þess að kafa djúpt í þröngt viðfangsefni, er 

hér reynt að skoða hlutina í víðu samhengi. Ég hef lært mikið af því og er orðin mun 

fróðari um það svið sem ég var að skoða og finnst ég hafa þurft á öllum þeim þráðum að 

halda sem ofið er úr til að fá þá heildarmynd sem ég sóttist eftir. 

Ég er búin að vera lengi að skrifa þessa ritgerð, sem er bæði gott og slæmt svo maður fari 

nú í svolítinn Pollýönnuleik. Það góða við það er að ég hef á þessum tíma sem ég hef 

fengist við þetta viðfangsefni séð hvernig áherslur listasafna hafa breyst, bæði hér og 

annars staðar.  

Varðandi söfnin í Bandaríkjunum og Bretlandi hafa stóraukist þær upplýsingar, það 

fræðsluefni, gagnvirkt efni og leikir sem finna má á heimasíðum þeirra fyrir allan 

almenning til að kynnast sýningum þeirra og safnaeign með fjölbreytilegum leiðum. 

Nýlega var opnuð sérstök bygging við MoMA sem ætluð er fyrir rannsóknir og 

miðlunarstarf og verður spennandi að fylgjast með því hvaða breytingar það hefur í för 

með sér. Við Tate hefur verið varið miklu fé síðustu ár í að þróa miðlunar- og 

fræðslustarf safnanna og margar nýjungar komið fram. Einnig var nýlega gefin út bók 

fyrir kennara til að kynna þeim hugmyndir safnakennara um hvernig nýta megi listskoðun 

í starfi með börnum. 

Á þjóðminjasafninu í Osló hafa einnig átt sér stað miklar breytingar. Búið er að 

sameinina fjögur söfn í eitt og mikil alúð hefur verið lögð í gerð heimasíðu safnsins sem 
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hefur að geyma miklar og fjölbreytilegar upplýsingar um list og fræðslu. Einnig hefur 

safninu verið falið að sjá um listmiðlun á landsvísu á vegum ríkisins. Á heimasíðu þeirra 

má því sjá margvíslegt efni í tengslum við farandsýningar á vegum safnsins, sem fróðlegt 

er að skoða. 

Í tengslum við listasöfnin tvö hér á Íslandi er áberandi hvað þau eru í síauknum mæli 

farin að bjóða upp á fyrirlestra og margvíslegar safnaleiðsagnir sem ólíkir sérfræðingar 

og listamenn sjá um í tengslum við sýningar safnanna. Einnig eru fleiri og fjölbreytilegri 

tilboð fyrir börn og fjölskyldur um helgar, ýmiss konar leiðsagnir, leikir, verkstæði og 

fleira. Á listasafni Íslands hefur verið hannaður vefur fyrir börn til að kynna þeim 

listamenn og ýmsa þætti myndlistar, vefur sem styður vel við myndmenntakennslu 

skólanna. Einnig er á heimasíðu þeirra hægt að bregða sér í ferð á safnið í 

sýndarumhverfi. Listasafn Reykjavíkur hefur gefið út bók sem hugsuð er fyrir fjölskyldur 

til að skoða safnið saman og hannað hefur verið barnaherbergi á Kjarvalsstöðum í 

tengslum við efni bókarinnar, þar sem listaverk eru hengd upp í réttri hæð fyrir börn 

ásamt margvíslegum upplýsingum og spurningum sem ætlað er að vekja börn til 

umhugsunar. Skipt er um sýningar reglulega.  

Söfnin í Danmörku voru nýbúin að endurskipuleggja starf sitt þegar ég hófst handa við að 

vinna þetta verkefni, en þó má sjá hvernig Louisiana gaf vorið 2007 í fyrsta skipti út 

sýningarskrá fyrir yngstu safnagesti, börn upp að 7 ára aldri og Statens Museum for kunst 

opnaði tilraunasetur í tengslum við listir fyrir unglinga vorið 2007. Söfnin í Svíþjóð og 

Finnlandi byrjaði ég aðallega að kynna mér sumarið 2006 og hef ég því ekki fylgst með 

þróun þeirra síðustu árin. Kiasma er nýlegt safn en það var opnað árið 1998 þannig að 

ljóst er að þeir hafa þurft að þróa hugmyndir sínar strax í upphafi. 

Greinilegt er að starfsemi listasafna í tengslum við miðlun og fræðslu hefur breyst síðasta 

áratuginn. Notaðar eru fjölbreyttari aðferðir og víðast lögð aukin áhersla á að mæta 

mismunandi þörfum safnagesta og gera söfnin aðgengileg fyrir sem flesta. Hugmyndir 

listasafna snúast nú meira en áður um að safnaheimsókn eigi að vera blanda af fræðslu og 

skemmtun. Þar er gjarnan að finna verslun, kaffihús og ýmislegt gert mönnum til 

skemmtunar og til að hjálpa þeim við listskoðun. Í Bandaríkjunum og víðar eru listasöfn í 

auknum mæli farin að hanna sérstök fjölskylduherbergi þar sem menn geta kynnt sér 

ýmislegt í tengslum við sýningar listasafnanna gegnum leiki og margs konar 

viðfangsefni.  

Fram kemur hjá safnakennurum að þeir horfa til Bandaríkjanna og þeirra aðferða sem 

notaðar eru á listasöfnum þar við miðlun og fræðslustarf. Þar er til dæmis löng hefð fyrir 

barnasöfnum í tengslum við raunvísindi og þjóðminjar þar sem börn fá tækifæri til að 
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gera ýmiss konar tilraunir, prófa sjálf og læra gegnum leik. Þessar hugmyndir byggja á 

hugmyndum Dewey og því að börn læri gegnum eigin tilraunir og virkni. Ýmsar 

nýjungar sem listasöfn bjóða upp á fyrir börn eru í þessum anda. 

Safnakennari á Tate segist hafa lært margt af hugmyndum Bandaríkjamanna um leiðir og 

áherslur í safnakennslu. Verkamannaflokkurinn kom til valda í Bretlandi í lok tíunda 

áratugar tuttugustu aldar og var eitt af stefnumiðum hans að auka aðgengi manna að 

listasöfnum. Brjóta átti á bak aftur þá hefð að aðeins ákveðnir þjóðfélagshópar sæktu 

listasöfn. Hugmyndin var sú að safnaheimsóknir og listskoðun gæti verið leið til úrbóta 

og listin ætti að vera fyrir alla. 

Þetta er þó ekki ný hugmynd!  

Í kjölfar frönsku stjórnarbyltingarinnar 1789 voru sýningar Louvresafnsins í París 

opnaðar almenningi. Hugmynd upplýsingarmanna var sú, líkt og hjá 

verkamannaflokknum breska, að aukin þekking gæti leitt til bætts samfélags. Mikilvægt 

væri því að allur almenningur hefði aðgang að listum. Kringum 1800 voru opnuð 

listasöfn víðsvegar í Evrópu og til varð hópur manna sem hafði áhuga á myndlist, en það 

var borgarastéttin og þótti mikilvægt í hennar röðum að sýna listum áhuga. Sú von 

upplýsingarmanna að listasöfn yrðu fyrir alla virðist því ekki hafa ræst og er vonandi að 

gangi betur núna.  

Hingað til hefur þó ákveðinn hópur manna sótt listasöfn öðrum fremur og hafa ýmsir 

aðilar lýst áhyggjum sínum af því og viljað finna leiðir til að snúa þróuninni við. Sumir 

telja líka nútímalist vera það flókið fyrirbæri að aðeins þeir sem búi yfir listfræðilegri 

þekkingu geti notið hennar. Dewey hafði mikla trú á gildi listskoðunar en gagnrýndi, árið 

1934, það sem hann kallaði safnahugmyndir um list. Hann sagði nútímamyndlist hafa 

fjarlægst hversdagslegum veruleika manna og hafði áhyggjur af því að aðeins fáir 

útvaldir gætu notið hennar. Einnig sagði hann að þegar list væri orðin viðurkennd væri 

búið að fjarlægja hana þeim raunveruleika sem hún varð til í. Hann vildi breyta þessu og 

gera list aðgengilegri fyrir alla. Á þessum tíma var nýbúið að opna MoMA, sem orðið 

hefur fyrirmynd nútímasafna á Vesturlöndum. Hugmyndir fyrsta safnstjórans þar var að 

gera nútímalist aðgengilega fyrir alla, en hins vegar skildi hann rækilega milli þess sem 

hann flokkaði undir hálist annars vegar og láglist hins vegar.  

Fram hefur komið það viðhorf að sú aukna krafa sem listamenn gera til þess að 

áhorfendur túlki listaverk á eigin forsendum og tengi eigin reynslu sé tvíbent. Annars 

vegar sýni listamenn mönnum ákveðið traust með því að gefa þeim hlutdeild í að glæða 

listaverk merkingu, en hins vegar sýni þeir mönnum fyrirlitningu með því að skilja þá 

eftir í lausu lofti og ætla þeim að ráða í hluti sem þeir ráði ekki við.  
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Ekki eru þó allir þeirrar skoðunar að nútímalist sé svona flókin. Safnastjóri Kiasma, sem 

réðst þar til starfa snemma á árinu 2007, telur það tungumál og þá miðla sem listamenn 

notast við í dag vera nátengda hversdagsleika manna og því ætti ferð á listasafn að vera 

jafn eðlilegur og sjálfsagður hlutur og að fara á bókasafn. 

Á síðari hluta tuttugustu aldar gagnrýndu menn listasöfn og töldu þau bregðast þeirri 

skyldu sinni að hjálpa gestum safnanna við að öðlast aukin skilning á myndlist. Ekki 

væru nægilegar upplýsingar og skýringar sem menn gætu kynnt sér til þess að fá 

einhverja innsýn inn í það sem listamenn voru að fást við. Félagsfræðingurinn Bourdieu 

gerði athuganir á listasöfnum og komst að þeirri niðustöðu að listþekking kæmi mönnum 

til góða í lífinu. Hins vegar væru það aðeins útvaldir hópar sem byggju yfir slíkri 

þekkingu og yrði það til að breikka bilið milli mismunandi þjóðfélagshópa. 

Ef skoðaðar eru hugmyndir manna um gildi listskoðunar og í hverju það er fólgið má sjá 

að þær skiptast í þrennt, upplifunarhugmynd, uppeldishugmynd og hugmyndir um gildi 

menningarlegra- og félagslegra þátta.  

Upplifunarhugmyndir byggja á þeirri trú að upplifun af listaverkum komi innan frá og því 

sé ekki hægt að miðla mönnum af listaverkum. Menn sem aðhyllast þessar hugmyndir 

telja að það að standa andspænis listaverki geti vakið upp sterk tilfinningaleg viðbrögð 

hjá áhorfanda. Listupplifun geti orðið til að auka ímyndunarafl og jafnframt skilning 

manna. Sálfræðingurinn Funchs lýsir þessari fagurfræðilegu upplifun sem örstuttu 

augnabliki þar sem áhorfandinn gleymir stund og stað og verður eitt með listaverkinu. 

Þessari upplifun megi líkja við trúarlega vellíðan þar sem ýmsir tilvistarlegir þættir 

byggðir á fyrri lífsreynslu áhorfandans taka á sig skýra mynd.  

Ýmsir hafa gagnrýnt þessar hugmyndir um mikilvægi eigin upplifunar af listaverkum og 

þeirri trú að upplifun af listaverkum komi innan frá. Þeir telja að slíkar tilfinningar vakni 

aðeins hjá þeim sem eru vanir safnaheimsóknum, búi yfir listfræðilegri þekkingu og séu 

vanir því að skoða myndlist. Þeir sem hafi slíkan bakgrunn vilji oft fá tækifæri til að 

skoða list sjálfir, án utanaðkomandi aðstoðar. Aðrir sem ekki búa yfir þessari sömu 

þekkingu og reynslu finni hins vegar til vanmáttar þegar þeir standa frammi fyrir 

listaverkum sem verði til þess að engar fagurfræðilegar tilfinningar nái að fæðast. Menn 

eins og Bourdieu telja upplifunarhugmyndir, eins og þeim var lýst hér að framan, vera 

rómantískt bull, kenna þurfi börnum listasögu og gefa öllum börnum tækifæri til að njóta 

myndlistar. Með því móti megi reyna að jafna aðstöðu manna, fjölga þeim sem geta notið 

myndlistar og einnig veita mönnum jafnari tækifæri á að njóta velgengni í lífinu. Þessar 

hugmyndir falla undir uppeldiskenningar. Uppeldiskenningar snúast einnig um mikilvægi 

þess að læra listasögu og fá tækifæri til að kynnast menningararfleifð sinni. Nútíminn 



194 

byggi á því sem liðið er og með því að kynnast fortíðinni öðlist maðurinn betri skilning á 

sjálfum sér og umhverfi sínu. Uppeldishugmyndin byggir einnig á þeirri trú að með því 

að skoða viðurkennda list og hönnun sem þykir standa upp úr megi bæta smekk og 

tilfinningu manna fyrir því sem er gott samkvæmt skilgreiningu sérfræðinga. 

Þessar tvær hugmyndir um gildi listskoðunar hafa togast á, sumir aðhyllast aðra og aðrir 

hina, en þó trúlega flestir sem telja hvort tveggja mikilvægt. Ef skoðaðar eru hugmyndir 

um safnakennslu í dag má sjá að báðar þessar raddir eru sterkar, en þó eru menn í 

auknum mæli farnir að líta á mikilvægi félags- og menningarlegra þátta. Ekki sé nóg að 

veita safnagestum tækifæri til að upplifa á eigin spýtur og miðla þeim af listfræðilegri 

þekkingu. Nauðsynlegt sé að tengja listskoðun með börnum þeirra eigin áhugasviði og 

reynslu. Mikilvægt þykir að börn geti sjálf unnið úr þeim upplýsingum sem þau fá og 

þeirri upplifun sem þau verða fyrir. Einnig eru menn meðvitaðir um mikilvægi 

félagslegra samskipta og telja börn geta lært mikið með því að ræða saman um verkin og 

heyra ólík sjónarmið. Jafnframt þurfi þau að fá tækifæri til að túlka verkin sjálf. Misjafnt 

er hvernig unnið er með börnum í tengslum við listaverkin, en með þeim yngri mæla 

margir með því að ung börn fái tækifæri til að læra gegnum leiki, sögur og með því að 

nota ýmiss konar muni í safnaleiðsögninni.  

Illeris komst að því að börnum finnast þau verk sem valin eru til skoðunar ekki alltaf vera 

þau verk sem vekja mestan áhuga þeirra. Einnig telja þau þær upplýsingar sem þau fá 

ekki alltaf höfða til þeirra, stundum verði þær líka of miklar og stundum of litlar. Hjá 

unglingum kom fram að þau vilja fá einhverjar listfræðilegar upplýsingar, en hafa sjálf 

eitthvað um það að segja hvaða verk eru valin til skoðunar og hvernig unnið er í tengslum 

við þau á listasöfnum. 

Listasafnið sjálft og þær kringumstæður sem þar er að finna geta haft áhrif á reynslu 

barna af safnaferð og listskoðun. Húsnæðið, móttökurnar, hönnun sýningar, væntingar 

safnagesta og bakgrunnur, hvort börn komi að sjálfsdáðum eða fyrir tilstilli einhvers 

annars og fleira hefur allt áhrif á hvernig safnagestir upplifa listskoðunina.  

Á þeim söfnum sem ég skoðaði kemur fram það viðhorf að mikilvægt sé að börn hafi 

ánægju af safnaheimsókn sinni, það sé jafnvel mikilvægara en að miðla þeim af 

listfræðilegri þekkingu. Hugmyndin er sú að ef gesti líði vel á safninu verði 

safnaheimsóknin og listskoðun jákvæð minning og líklegt sé að hann langi til að koma 

aftur. 

Í upphafi tuttugstu aldar töldu menn ekki ráðlegt að skoða nútímalist með börnum þar 

sem þau ættu erfitt með að skilja hana. Ýmsir eru nú þeirrar skoðunar að nútíma- og 

samtímalist bjóði upp á spennandi möguleika í tengslum við listskoðun með börnum. 
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Gardner telur að þegar við hugsum um mannlega greind verðum við að skoða tilraunir 

mannsins til að leita svara við grundvallarspurningum um lífið og tilveruna. Listir hafi 

stöðugt leitast við að túlka og leita svara við slíkum spurningum og ein leið til að upplifa 

og tjá sig um grundvallarspurningar lífsins, segir Gardner vera þá að lifa sig inn í 

listaverk og öðlast fagurfræðilega upplifun. Með því að liðsinna börnum telur hann 

kennara geta hjálpað börnum að meta æðri víddir lista og skapað þeim tækifæri og 

grundvöll til þess að tjá sínar eigin hugleiðingar um tilveruna á listrænan hátt. 

Ég skoðaði hugmyndir safnakennara á nokkrum söfnum sem sýna meðal annars nútíma- 

og samtímalist. Þar kemur fram það viðhorf að skoðun með börnum á slíkum verkum hafi 

gildi. Þeir segja nútímalist bjóða upp fjölbreytilega sýn á veruleikann. Listamenn sýni 

gjarnan velþekkta hluti frá óvenjulegum sjónarhornum sem líkleg séu til að vekja menn 

til umhugsunar um eigin viðhorf og gildi. Innihald verkanna snúist gjarnan um 

sammannlegar tilvistarlegar spurningar sem hópar ræði saman um. Þeir telja að með því 

að hjálpa safnagestum að kafa djúpt í vangaveltum sínum öðlist þeir jafnvel nýja sýn á 

hlutina sem verði til að brjóta upp hefðbundin hugsunarmynstur manna.  

Greinilegt er að listasöfnin leggja áherslu á að safnagestir geti kynnt sér sýningar 

safnanna með fjölbreytilegum leiðum. Þó kemur fram hjá sumum safnakennurum að þeir 

telja listasöfn standa frammi fyrir ákveðnum vanda við að reyna að finna jafnvægi milli 

þess hlutverks að safna dýrgripum, varðveita þá og stunda rannsóknir í tengslum við listir 

annars vegar og hins vegar aukins þjónustu- og fræðsluhlutverks. Charman segir miklar 

rannsoknir hafa verið gerðar á sviði listasögu en spurning sé hvort safnakennsla geti talist 

sérfræðigrein þar sem vanti rannsóknir á henni. Hún telur þetta breytta hlutverk safna 

geta orðið til að rýra gildi þeirra sem rannsóknarstofnana og hætt sé við að þau missi 

þann virðingarsess sem þau hafa haft til þessa.  

Charman telur hlutverk safnakennara tvíþætt. Annars vegar þurfi þeir að líta innávið á 

safnið sem stofnun og safnaeign þess, en á sama tíma þurfi þeir að horfa útávið, á 

sérstöðu og margbreytileika safnagesta. Sú sérfræðiþekking sem hún telur safnakennara 

þurfa að búa yfir er að vera færir um að samræma stefnu listasafnsins og þarfir áhorfenda,  

þekkja kenningar um nám, kennslu og uppeldisfræði barna og búa yfir þekkingu á sviði 

listasögu, listgagnrýni og safnarannsóknum. Fyrir safnakennara sé sambandið við gesti 

safnsins jafn mikilvægt og safnaeign safnsins.  

Þó söfnin vilji reyna að koma til móts við þarfir sem flestra og gera safn sitt aðgengilegt 

fyrir ólíka hópa fólks, má sjá hvernig margir safnakennarar telja það hægara sagt en gert. 

Listasöfn byggi á rótgróinni hefð sem hafi áhrif á það starf sem þar fer fram, þó erfitt geti 

verið að gera sér fyllilega grein fyrir í hverju þau felist. Menn velta fyrir sér veruleika 
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hverra listasöfnin komi til móts við í safnaleiðsögn og hverjum líði vel á söfnunum. 

Sumir telja rödd safnakennara of sterka og að gefa þurfi fleirum tækifæri til að sjá um 

safnaleiðsagnir til að fá fjölbreyttari sýn á listaverkin og ólíkar nálganir. 

Ýmsir hafa einnig áhyggjur af því að breyttar áherslur listasafna séu ekki aðeins til góðs, 

þeim fylgi hugsanlega líka ýmsir vankantar. Menn velta því til dæmis fyrir sér hvort að 

aukin áhersla á edutainment sem kallað er, þar sem markmiðið er að flétta saman fræðslu 

og skemmtun, geti orðið til þess að það hvernig gestir kynnist listaverkum sé ekki í 

samræmi við hvernig listamenn hefðu kosið að kynna verk sín.  

Listasöfn í Bandaríkjunum leggja aukna áherslu á hönnun fjölskyldusvæða sem byggja á 

hugmyndum Deweys um hands on söfn, svæði þar sem gestir mega snerta, gera 

margvíslegar tilraunir og vinna eigin verkefni í tengslum við sýningar safnsins. Þó það sé 

spennandi tilraun, benda safnakennarar á að ýmiss vandamál séu því samfara. 

Varhugavert sé að sýna þar upprunaleg listaverk, þar sem hlutverk safna er að tryggja 

öryggi listaverka og varðveita þau. Hins vegar sé einnig neikvætt að hafa ekki upprunaleg 

listaverk á þessum svæðum, þar sem fjölskyldusvæðin verði þá á ákveðinn hátt óæðri en 

sýningarsalirnir sjálfir þar sem hin raunverulegu listaverk eru til sýnis. Hugsanlega sé líka 

verið að senda mönnum þau skilaboð að listaverk séu ekki fyrir fjölskyldur. Það er 

greinilega að mörgu að hyggja. 

Breytingar á hugmyndum um hlutverk safna má vafalaust rekja til hugmynda 

fagmiðaðrar listkennslu, þar sem listskoðun, gagnrýni og fagurfræði gegna mikilvægu 

hlutverki í tengslum við myndmenntakennslu barna. Þessar hugmyndir hafa breytt 

áherslum í myndmenntakennslu skóla, þar sem sköpun barna hefur gegnt lykilhlutverki. 

Þó hún sé enn mikilvægur þáttur í námi þeirra má sjá hvernig Aðalnámskrá grunnskóla 

byggir á hugmyndum fagmiðaðrar listkennslu.  

Þar sem áhersla á listasögu og formfræðilega greiningu á listaverkum var lengi megin 

inntak safnakennslu eru þessir þættir nú aðeins orðnir hluti af því sem safnaleiðsögn snýst 

um. Safnakennarar telja þó enn mikilvægt að börnum sé miðlað af menningararfi sínum 

og að það sé hluti af því að byggja upp eigin sjálfsmynd að fá tækifæri til að kynnast 

fortíðinni og tengja hana eigin veruleika. Hugmyndir menningarmiðlunarsinna eru því 

enn við lýði. Greinilegt er þó að barnamiðaðar hugmyndir sem leggja áherslu á 

einstaklingseðli og þátt hvers og eins í að byggja upp eigin þekkingu hafa haft mikil áhrif 

á þær hugmyndir sem liggja til grundvallar safnakennslu. Sérfræðingar á sviði 

kennslufræði eins og Dewey og menn sem mótuðu hugmyndir fagmiðaðrar listkennslu 

eins og Bruner, Eisner og Gardner birtast í hugmyndum safnakennara. Listasöfn lýsa því 
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sjálf hvernig áhersla þeirra á listfræðilega þekkingu hafi vikið fyrir hugmyndum um 

mikilvægi þess að tengja safnaleiðsögn áhugasviði barna, reynslu þeirra og þroska.  

Hugmyndir Piaget hafa einnig haft áhrif og sú kenning hans að taka þurfi mið af 

þroskastigi barna og veita þeim viðeigandi námstækifæri og leiðsögn við að byggja upp 

eigin þekkingu. Safnakennarar leggja áherslu á virkni barna í safnaleiðsögn og telja 

mikilvægt að þau tjái sig sjálf um verkin og túlki þau og finni að þeirra hugmyndir séu 

jafn réttháar og hvers annars. Það sé ekki til eitt rétt svar við því hvernig túlka eigi 

listaverk. Hugmyndir Vygotskys og fleiri um mikilvægi félagslegra samskipta í námi 

barna liggja einnig til grundvallar safnakennslu í dag. Margir safnakennarar nefna 

umræður og hópastarf barna sem góða leið fyrir börn til að tjá, túlka og byggja upp 

hugmyndir sínar um listaverk. Gegnum umræður kynnist þau einnig fjölbreyttum 

skoðunum og hugmyndum sem sé mikivægt varðandi túlkun á listaverkum þar sem þau 

hafa gjarnan tilvísanir í margar áttir. 

Safnakennarar nefna gjarnan mikilvægi þess að börn hafi ánægju af safnaferðum því það 

veki löngun þeirra til að koma aftur. Með því að kynna börnum listskoðun og listasöfn á 

unga aldri á jákvæðan hátt má því ætla að þessi hluti mannlífs okkar verði stærri og 

sjálfsagðari hluti af lífi þeirra. Hvað ungur nemur, gamall temur segir máltækið og það 

sem börn kynnast í æsku verður gjarnan eðlilegur hluti af þeirra reynsluheimi í 

framtíðinni. 

Sjálf ér ég ágætt dæmi um slíkt. Mín fyrsta minning af listasafni tengist sýningunni þar, 

vatnaliljum í garðinum fyrir framan safnið, en fyrst og fremst sýningarskránni. 

Listasafnið var Lousiana og sýningin var á verkum Van Goghs.  

Þegar ég var lítil vaknaði ég oft síðla kvölds með vaxtarverki í fótunum, en sem betur fer 

var til lækning við því. Lækningin fólst í því að fá að leggjast inn í stofu hjá pabba og 

mömmu með sængina mína og skoða sýningarskrána. Í öruggu skjóli foreldra minna fékk 

ég þarna tækifæri til að njóta mynda af gömlu skónum hans Van Goghs, herberginu sem 

þeir deildu félagarnir, Van Gogh og Gauguin, sólblómum, en ekki hvað síst að láta mig 

dreyma um vatnaliljur og annað sem tengdist ferðinni. Mig hefur alla vega alltaf langað 

að heimsækja safnið aftur og aftur. 
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Viðhengi 1 

Nokkrir aðilar hafa skrifað um listskoðun og hér á eftir gefur að líta það sem ég fann af 

slíkum skrifum: 

Hvað er að sjá og skilja, eftir Margréti Elísabetu Ólafsdóttur, í Tímariti Máls og 

menningar, 2007:109–113. Listaverkið: listamaður og áhorfandi, eftir Þórunni 

Eymundardóttir, lokaritgerð við LÍ, 2006. Safnfræðsla: fræðileg umfjöllun og 

safnfræðsluverkefnin, eftir Sigurð Hinrik Tómasson, B.Ed. verkefni við KHÍ, 2006. Til 

hvers eru söfn? Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir ræða um 

menntunarhlutverk safna við David Anderson hjá Victoria and Albert Museum, í tímariti 

Sögufélagsins 2006:7–19. Safnfræðsla: (ó)gjörningur? Eftir Ölmu Dís Kristinsdóttur, 

sérsviðsritgerð við kennaradeild HA, 2004. Undur lífs og lista: börn og söfn, eftir 

Magnús Gestsson, Uppeldi, 2004:50–52. Hlutverk listasafna í myndlistarkennslu 

grunnskóla, eftir Sigrúnu Guðmundsdóttur, B.Ed. verkefni við KHÍ, 2003. Listskilningur 

barna: lýsing, greining, túlkun og mat á listaverkum, eftir Rósu Kristínu Júlíusdóttur, 

sérsviðsritgerð í fyrri hluta meistaranáms HA, 2001. Safnið og samfélagið, eftir Helenu 

Guttormsdóttur, skýrsla unnin fyrir Listasafn Reykjavíkur, 1999. Það má læra margt 

fyrirhafnarlaust: Listasafn Íslands er meginsafn íslenskrar myndlistar hér á landi, 

miðstöð rannsókna, heimildarsöfnunar og kynningar á íslenskri myndlist, eftir Rakel 

Pétursdóttur, Börn og menning 1998:20–21. Safnfræðsla: samvinna skóla og safna, eftir 

Guðbjörgu Jóhönnu Björnsdóttur og Svanfríði Sigurþórsdóttur, B.Ed. verkefni við KHÍ, 

1997. Að skoða myndlist með börnum, eftir Margréti Gísladóttur, lokaritgerð í 

framhaldsdeild við FÍ, 1997. Að lesa myndverk:umfjöllun um myndskoðun og 

myndlistargagnrýni í grunnskóla, eftir Björgu Þórarinsdóttur, B.Ed. verkefni við KHÍ, 

1992. Að skoða list, eftir Hrafnhildi Schram, Maður og list 1989:105–107. 

Ég hef ekki skoðað innihald allra þessara skrifa og því hvorki víst að þau fjalli öll um 

nám og kennslu á listasöfnum né að þau séu öll miðuð við listskoðun með börnum. 

Einnig má vera að mér hafi yfirsést einhver skrif um þetta efni, en vonandi gefur þetta þó 

nokkra mynd af stöðunni. 

 

 


