
 

 

„Safn án kennara er dauðara en allt dautt“ 

Upphaf og þróun safnfræðslu á menningarminjasöfnum á Íslandi 

 

Bryndís Sverrisdóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í safnafræði 

 

Félagsvísindasvið 



 

 

„Safn án kennara er dauðara en allt dautt“ 

Upphaf og þróun safnfræðslu á menningarminjasöfnum á Íslandi 

 

Bryndís Sverrisdóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í safnafræði 

Leiðbeinandi: Sigurjón Baldur Hafsteinsson 

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2015 



 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA–gráðu í safnafræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Bryndís Sverrisdóttir 2015 

 

 

Reykjavík, Ísland 2015 

  



 

3 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um skipulagðar heimsóknir skólanema á menningarminjasöfn á 

Íslandi, það sem áður kallaðist safnkennsla en er nú oftar nefnt safnfræðsla. Greint verður 

frá því hvert var upphafið að skipulögðum skólaheimsóknum,  hverjir höfðu frumkvæði að 

þeim og hvernig þessar heimsóknir þróuðust með árunum. Sérstök áhersla er lögð á 

áratuginn 1980-1990 þegar safnkennsla í tengslum við námskrá festist í sessi á Íslandi. 

Þær spurningar sem liggja að baki ritgerðarsmíðinni eru: Hvaðan kom frumkvæðið að 

safnkennslu á á Íslandi? Hvernig þróaðist hún fyrstu áratugina og hvert sóttu íslenskir 

safnkennarar fyrirmyndir í sínu starfi? Hverjar voru helstu áherslur og aðferðir í 

safnkennslunni? Hvernig voru samskipti safnkennaranna við söfn og skóla og hvernig hefur 

það samband þróast? Hvernig birtist safnkennsla/safnfræðsla í lögum, reglugerðum og 

safnastefnum?  

Helstu niðurstöður eru þær, að frumkvæðið að safnkennslu sé upphaflega komið frá 

fræðsluyfirvöldum um 1960. Þróunin var hæg fyrstu tvo áratugina en milli 1980 og 1990 var 

safnkennsla í tengslum við námskrá innleidd hér á landi fyrir áhrif frá Norðurlöndum og 

safnkennarastöður stofnaðar við helstu söfnin.  

Í lokakafla veltir höfundur fyrir sér stöðu safnfræðslunnar í dag og hvert stefni. 
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Abstract 

This dissertation is concerned with museum education, organised visits by school pupils to 

cultural history museums in Iceland. The dissertation explores the origins of organised school 

visits, and who took the initiative in starting them; and also how they have evolved over the 

years. Special emphasis is placed upon the decade 1980-90, when museum education linked 

to the school curriculum became established in Iceland.  

The questions from which the dissertation has arisen include the following: Where did 

the initiative for museum education originate? How did museum education develop during 

the early decades, and where did Icelandic museum educators seek models for their work? 

What were the principal emphases and methods in museum education? What was museum 

educators‘ relationship with museums and schools, and how has that relationship evolved? 

What provision is made for museum education in legislation, regulations and museum 

policies? 

The principal findings are that the initiative for museum education originated with 

educational authorities around 1960. Development was slow for the first two decades, but in 

1980-1990 museum education linked to the school curriculum was introduced in Iceland, on 

the Scandinavian model, and posts were established for museum educators at the country’s 

leading museums.  

In the final section, the author considers the position of museum education today, and 

prospects for the future.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til mastersgráðu í safnafræði við Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, dr. Sigurjóni Baldri Hafsteinssyni dósent í 

safnafræði við Háskóla Íslands, fyrir aðstoð og góðar ábendingar meðan á smíði 

ritgerðarinnar stóð og vinnuveitanda mínum, Þjóðminjasafni Íslands, fyrir að veita mér 

möguleika á að stunda meistaranám meðfram starfi mínu við safnið. Einnig þakka ég 

viðmælendum mínum, fyrrverandi og núverandi safnkennurum, fyrir þeirra mikilsverða 

framlag til ritgerðarinnar.  

 

Reykjavík í apríl 2015.  

Bryndís Sverrisdóttir 
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1 Inngangur 

Safnfræðsla er samheiti yfir fræðslu sem fram fer á söfnum, hvort sem það er fræðsla fyrir 

almenna gesti, t.d. í leiðsögn eða fyrirlestri, eða skólanema sem heimsækja söfn með 

kennara sínum. Í þessari ritgerð verður eingöngu fjallað um skipulagðar heimsóknir 

skólanema á menningarminjasöfn á Íslandi, það sem áður nefnist safnkennsla. Greint verður 

frá því hvert var upphafið að skipulögðum skólaheimsóknum, hverjir höfðu frumkvæði að 

þeim og hvernig þessar heimsóknir þróuðust með árunum.  

Fyrstu íslensku safnkennararnir störfuðu í Reykjavík. Fyrstu áratugina komu þeir utan 

frá, voru ekki starfsmenn safnanna heldur starfsmenn menntamálaráðuneytis með aðsetur á 

Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur, en með aukinni eftirspurn eftir safnkennslu og fyrir þrýsting 

safnkennara var ákveðið að færa stöðurnar inn á stærstu söfnin. Í viðtölum við safnkennara 

sem voru að störfum um og upp úr 1980 kemur í ljós að þetta var eitt helsta markmið 

safnkennara á þeim tíma, sem höfðu þá skoðun að með því að verða starfsmenn safnanna 

myndu safnkennarar geta haft mun meiri áhrif á fræðslustefnu þeirra en verið hafði fram að 

því.  

Saga safnfræðslu er rakin í stuttu máli með sérstaka áherslu á þróunina í 

nágrannalöndum okkar, í því skyni að gefa hugmynd um það umhverfi sem íslensk 

safnfræðsla er sprottin úr og hvaðan áhrifin komu helst. Einnig er fjallað um helstu áherslur 

og aðferðir í safnfræðslu og fyrst og fremst tekið dæmi af þróuninni á Þjóðminjasafni Íslands, 

sem stærsta menningarminjasafni landsins og Árbæjarsafni, sem einnig var framarlega í 

safnfræðslumálum. Einnig er lítillega fjallað um byggðasöfnin sem fylgdu í kjölfar þeirrar 

byltingar í safnfræðslu sem varð á Íslandi á níunda áratug síðustu aldar. 

Spurningarnar sem liggja að baki ritgerðarsmíðinni eru: Hvaðan kom frumkvæðið að 

safnkennslu á á Íslandi? Hvernig þróaðist hún fyrstu áratugina og hvert sóttu íslenskir 

safnkennarar fyrirmyndir í sínu starfi? Hverjar voru helstu áherslur og aðferðir í 

safnkennslunni? Hvernig voru samskipti safnkennara við söfn og skóla og hvernig hefur það 

samband þróast? Hvernig birtist safnfræðslan í lögum, reglugerðum og safnastefnum?  
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Þungamiðja umfjöllunarinnar er áratugurinn 1980-1990 þegar skipulögð safnkennsla í 

tengslum við námskrá festist í sessi á Íslandi. Lítillega er fjallað um safnfræðslu á 21. öldinni.1 

Í lokakafla veltir höfundur  fyrir sér stöðu safnfræðslunnar í dag og hvert stefni. 

Höfundur var safnkennari á árunum 1983-1990 á Þjóðminjasafni Íslands og fleiri 

söfnum, þegar safnfræðsla í tengslum við námskrá var að festast í sessi á Íslandi og byggir 

ritgerðina að hluta til á reynslu sinni frá þeim tíma. Skipulögð fræðsla hafði verið iðkuð í tvo 

áratugi þar á undan á nokkrum söfnum, en það var á níunda áratugnum sem hún tók 

verulegum breytingum fyrir áhrif frá nágrannalöndum okkar og þróaðist í átt til þess sem hún 

er í dag. Mikilvægt er að halda sögu þessa þáttar safnastarfs til haga svo komandi kynslóðir 

geti byggt á þeirri reynslu sem fyrir er. 

Lítið hefur verið ritað um safnkennslu fyrstu áratugina sem hún var starfrækt hér á 

landi og fáar heimildir virðast hafa varðveist um safnkennsluna í skjalasöfnum. Í 

Borgarskjalasafni fannst þó ein askja sem hafði að geyma ýmis skjöl frá því um og upp úr 

1980. Einnig átti höfundur í fórum sínum afrit af nokkrum ársskýrslum safnkennara 

menntamálaráðuneytisins frá árunum 1983-1986. Skýrslur um Þjóðminjasafn Íslands í Árbók 

Hins íslenzka fornleifafélags og Ársskýrslur Árbæjarsafns komu einnig að góðu gagni. Ekkert 

fannst við leit í Þjóðskjalasafni Íslands og fyrirspurn til menntamálaráðuneytis bar lítinn 

árangur. 

Ritgerðin er einnig að miklu leyti byggð á viðtölum við safnkennara sem voru að 

störfum frá 1977 til dagsins í dag hjá menntamálaráðuneyti, Þjóðminjasafni Íslands, 

Árbæjarsafni og Minjasafninu á Akureyri. 

  

                                                      
1
 AlmaDís Kristinsdóttir (2011, 2013) og Þóra Sigurbjörnsdóttir (2014) hafa m.a. skrifað um íslenska safnfræðslu 

á 21. öld. 
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2 Hvað er safnfræðsla 

2.1 Safnkennsla eða safnfræðsla? 

Barry Lord lýsir safnfræðslu sem „tilfinningalegu umbreytingarferli þar sem ný viðhorf 

mótast, sjálfsprottinn áhugi kviknar, og gildi eru endurmetin út frá upplifun í óformlegu og 

sjálfstýrðu samhengi (Lord í AlmaDís Kristinsdóttir 2011:16).  Með þessum orðum er áhersla 

lögð á upplifun sem hvata til að þróa ný viðhorf, gildi og áhugamál og að safnheimsóknin sé 

valfrjáls. Þetta er skilgreining sem  nær vel yfir inntak safnfræðslu á síðari tímum, þótt 

áherslur hafi breyst í áranna rás, ýmist verið á frásögn, verklega þætti eða upplifun. 

Þegar fyrst er minnst á skipulagða fræðslu á safni á Íslandi um 1960 eru þeir sem 

hana önnuðust kallaðir leiðsögumenn (Kristján Eldjárn 1961:170) eða safnfræðarar (Kristján 

Eldjárn 1963:xxviii), en þegar safnfræðsla öðlaðist fastari sess í starfsemi safna og nánari 

tengsl höfðu myndast við skólakerfið var farið að tala um safnkennslu eða safnakennslu og 

safnkennara (Bryndís Sverrisdóttir og Sólveig Georgsdóttir 1984). Þetta er upp úr 1980, en þá 

er lögð áhersla á að nemendur fái markvissa fræðslu um safngripi og menningararf á 

söfnunum, sem og að „venja börn og unglinga við að heimsækja söfn og sýningar“ og 

jafnframt var safnheimsókn ætlað að styðja við skólanám (Bryndís Sverrisdóttir 1989:56-57). 

Eftir aldamótin 2000 verður algengara að talað sé um safnfræðslu og meiri áhersla er lögð á 

upplifun í safnaheimsóknum og það að nemendur fræðist á safninu á eigin forsendum (sjá 

t.d. Hooper-Greenhill 2007:4). Aukin áhersla var einnig lögð á að fræðslan væri skemmtileg, 

en „kennsla“  varð hálfgert bannorð í tengslum við safnaheimsóknir. Væntanlega er það til 

komið vegna áhrifa erlendis frá (sbr. Hooper-Greenhill 2007:199-200) og nýrra áherslna í 

kennslufræði. Safnfræðsla nær einnig yfir víðara svið en safnkennsla gerði, því með 

safnfræðslu er yfirleitt átt við ýmiss konar fræðslu fyrir alla aldurshópa, en orðið safnkennsla 

var bundið við skólahópa. 

Eileen Hooper-Greenhill telur mikla viðhorfsbreytingu hafa átt sér stað í Bretlandi 

þegar hugtakið museum learning var innleitt í stað museum education. „Þessi merkingar-

breyting frá „kennslu“ yfir á „fræðslu“ („það að læra“) breytti því algerlega hvaða merking 

var lögð í fræðsluhlutverk safna. Þegar farið var að tala um fræðslu færðist áherslan yfir á 

kennsluaðferðir og hvað gestir fengju út úr fræðslunni í stað þess að áherslan væri á safnið 

og hvaða menntun það léti í té. Nú er sjónum beint að því hvernig efla megi fræðsluna með 

skemmtilegri og gagnlegri upplifun fyrir gesti fremur en að ganga út frá því hvað er hentugt 
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fyrir stofnunina; þ.e. sjónarmið gestsins er í forgrunni“ (Hooper-Greenhill 2007:3-4, lausl. 

þýð. höf.).2  

Lisa Roberts tekur í sama streng er hún segir að orðræðunni hafi verið breytt á 

markvissan hátt þegar farið var að nota hugtökin „learning“ eða fræðslu (áherslan lögð á 

þann sem lærir í stað þess sem kennir), „experience“ eða reynslu (með áherslu á það opna 

ferli sem reynsla hefur í för með sér) og „meaning-making“ eða merkingarmyndun, þar sem 

áherslan er á miðlun og merkingarsköpun (Roberts 1997:8).  

Það er þó engan veginn þannig að orðið safnkennsla hafi alfarið vikið fyrir orðinu 

safnfræðsla í orðræðunni á Íslandi, því bæði eru notuð enn í dag. Í þessari ritgerð verður því 

jöfnum höndum talað um safnkennslu og safnfræðslu og fer það aðallega eftir samhenginu 

hvort orðið er notað.  

2.2 Starfsheiti og menntun 

Í upphafi voru það yfirleitt safnverðir („curators“) eða leiðsögumenn („gallery instructors“  

sem sáu um safnfræðslu meðfram öðrum störfum, en það mun vera Laurence V. Coleman 

sem fyrstur notar heitið „museum educator“ (safnkennari) á prenti árið 1927 (Hein 

2006:344). Á íslenskum söfnum í dag er starfsheitið ýmist safnkennari, fræðslufulltrúi eða 

safnfræðslufulltrúi,3 en ekkert hefðbundið eða löggilt starfsheiti er enn til yfir þessa tegund 

starfs eða sérhæfingar á safni hérlendis.  

Engin formleg menntun var lengi vel í boði hér á landi fyrir þá sem sáu um fræðslu á 

söfnum og komu þeir yfirleitt úr greinum tengdum hverju safni fyrir sig; á menningarminja-

söfnum voru þeir oft með þjóðfræði-, sagnfræði- eða fornleifafræðimenntun og höfðu 

stundum fengist við kennslu að auki. Frá árinu 2011 hafa þó verið haldin sumarnámskeið í 

safnfræðslu á vegum námsbrautar í safnafræðum við Háskóla Íslands og 

Rannsóknarstofnunar í safnafræðum, í samstarfi við Safn Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri. 

Einnig er kennt námskeið um söfn sem námsvettvang við Háskóla Íslands4. Á 

                                                      
2
 „The semantic shift from „education“ to „learning“ represents a major philosophical change in the way in 

which the educational functions of museums are being understood. The use of the word „learning“ indicates an 

increased focus on the learning processes and outcomes of users, and a shift away from thinking about the 

museum and its educational delivery. Attention is to how learning can be facilitated, in an attempt to put the 

production of a pleasant and useful experience for visitors in front of organisational convenience; in effect 

thinking from the visitor‘s perspective“.  
3
 Samkvæmt lauslegri könnun á netinu 17.10.2014 er algengast að á Íslandi sé talað um safnfræðslu en ýmist 

hvort starfsheitið er safnkennari, fræðslufulltrúi eða safnfræðslufulltrúi. 
4
 Sjá safnafraedi.hi.is/sofn_sem_namsvettvangur 
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menntavísindasviði Háskóla Íslands er kennt námskeið um söfn og skóla sem ætlað er að efla 

sambandið milli safna og skólakerfisins. Þar er meðal annars fjallað um fræðsluefni safna út 

frá kennslufræðilegu sjónarhorni og námskrá.5 Háskólinn á Akureyri hefur útskrifað 

nemendur sem hafa gert lokaverkefni á sviði safnfræðslu.6 Haustið 2015 verður á 

kennsluskrá Háskóla Íslands viðbótardiplómanám í safnfræðslu og er það í fyrsta skipti sem 

slík leið er í boði hér á landi.7 

Erlendis er víða boðið upp á námsbrautir í safnfræðslu en það fór ekki að tíðkast 

almennt fyrr en um og eftir 1990. Skólaárið 1990-1991 var skipulagt fjarnám í safnfræðslu við 

háskólann í Umeå í Svíþjóð og var það gert samkvæmt beiðni FUISM; félags sænskra 

safnkennara.8 Frá árinu 2004 hefur verið í boði MA-menntun í safnfræðslu (s: 

museipedagogik) við háskólann í Malmö í Svíþjóð og frá árinu 2008 við Stokkhólmsháskóla. 

Kennsla í þessum fræðum á sér lengri sögu í Bandaríkunum. Eftir því sem best verður 

séð var það árið 1974 sem sérstök háskólamenntun var fyrst í boði fyrir safnkennara, en það 

var við Georg Washington háskólann í Washington DC. Markmiðið var m.a. að undirbúa 

safnkennara undir samstarf við skólayfirvöld, skólastjóra og kennara, börn og unglinga.9 Áður 

hafði verið boðið upp á námskeið fyrir safnkennara í starfsnámi við Toledo Museum en að 

öðru leyti var engin menntun í boði. Árið 1987 var MA-menntun fyrir verðandi safnkennara 

einungis í boði við tvo háskóla í Bandaríkjunum og doktorsnám hvergi.10 Dobbs og Eisner 

segja afleiðinguna af þessum skorti á námsmöguleikum vera þá að safnfræðslu sem fag skorti 

fræðilegan grunn  og eru þeir langt í frá einir um þá skoðun (Dobbs og Eisner 1986:82). Eilean 

Hooper-Greenhill hefur til dæmis bent á að vegna þess hve rannsóknir í safnfræðslu hafi þar 

til nýlega verið lítið stundaðar í Bretlandi og Evrópu almennt þá hafi það leitt til skorts á 

hugtökum og að orðræðan sé því fátækleg (Hooper-Greenhill 2007:33). Berry og Meyer hafa 

hins vegar bent á, safnkennurum til varnar, að þeir hafi lagt áherslu á að lýsa 

safnfræðsluverkefnum í stað þess að útskýra hugmyndafræðina á bak við starf sitt; sem sagt 

lagt áherslu á aðferðirnar fremur en kenningarnar (Berry & Meyer1989:92).  

                                                      
5
 Námskeiðsnúmer NOK010F. Umsjón Ólafur Kvaran prófessor. 

6
 Sjá t.d. M. Ed. ritgerð ÖlmuDísar Kristinsdóttur frá 2007: Góðar stundir: safnfræðsla og fjölskyldur og B. Ed. 

Írisar Lindu Árnadóttur 2009, um Menntunarhlutverk Listasafna. 
7
 Sjá ugla.hi.is undir Félags- og mannvísindadeild, safnafræði. 

8
 Sbr. bréf frá Umeå Universitet til félaga í FUISM frá 5. maí 1990. Dnr. 37/90. 

9
 Marcella Brenner (1912-2007) var prófessor í kennslufræðum og stofnandi námsbrautarinnar við GWU. Sjá 

library.gwu.edu. Sótt 9.4. 2015. 
10

 Skólarnir voru George Washington University og Bank Street College of Education, New York. 
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3 Yfirlit yfir þróun safnfræðslu beggja vegna Atlantshafs 

Svo auðveldara sé að átta sig á forsögu safnfræðslu á Íslandi fylgir hér stutt yfirlit yfir 

þróunina í Bandaríkjunum, Bretlandi og á Norðurlöndum, auk þess sem aðeins er tæpt á 

þróun hennar á meginlandi Evrópu og þá sérstaklega hvað varðar ICOM, Alþjóðaráð safna. 

3.1  Aðdragandi safnfræðslu í Bretlandi og Bandaríkjunum 

Allt frá stofnun fyrsta háskólasafns í heimi, Ashmolean-safnsins í Oxford, á seinni hluta 17. 

aldar, hefur safnfræðsla í einhverju formi tíðkast. Almenningur hafði aðgang að safninu gegn 

vægu gjaldi og fékk við innganginn bækling með upplýsingum um það sem safnið hafði að 

geyma. Einnig voru í byggingunni fyrirlestrasalir fyrir háskólastúdenta. Þetta mun vera fyrsta 

dæmið um safn sem opnar dyr sínar fyrir almenningi og vakti það athygli útlendinga, en haft 

er eftir þýskum ferðamanni árið 1710 að honum finnist undarlegt og jafnvel hneykslanlegt að 

sjá „venjulegt fólk“ á eigin vegum í safninu.11 

British Museum var opnað almenningi árið 1759 og var ókeypis aðgangur fyrir „all 

studious and curious persons“. Eftir frönsku stjórnarbyltinguna 1789 var Louvre-safnið í 

fararbroddi í Frakklandi hvað það varðar að opna almenningi aðgang að sýningum, en það 

var gert árið 1793. Safnið var með þessum hætti orðið tæki til að mennta borgarana, gera þá 

að betri þegnum, en jafnframt  áróðurstæki í þágu stjórnvalda ef svo bar undir (sjá t.d. 

Hooper-Greenhill 1992:172-185). 

Á 18. öld eru söfn því farin að sinna samfélagslegu hlutverki sínu með því að veita 

almenningi aðgang að sýningunum. Upp úr miðri 19. öld fara ríkisstjórnir að taka meiri 

ábyrgð á almenningsfræðslu og þjónustu og farið er að líta á söfn sem eins konar 

fræðslustofnanir (Hein 1998:4), en það er ekki fyrr en í upphafi 20. aldar sem 

fræðsluhlutverki þeirra vex verulega fiskur um hrygg. British Museum gefur til dæmis út 

fyrstu sýningarskrána 1903 og árið 1911 er fyrsti leiðsögumaðurinn (e: guide lecturer) ráðinn 

að safninu.12 

Í lok 19. aldar skrifa forkólfar helstu safna beggja vegna Atlantshafsins greinar þar sem 

þeir leggja áherslu á fræðslu- og menntunargildi safna. Í bókinni Museum Origins eru 

athyglisverðar greinar sem sýna, svo ekki verður um villst, að margir safnamenn eru farnir að 

                                                      
11

 Heimasíða Ashmolean: ashmolean.org. Sótt 21. feb. 2015. 
12

 Heimasíða British Museum: britishmuseum.org. Sótt 21. feb. 2015.  
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líta á söfn sem fræðslustofnanir þegar um 1890, a.m.k. í Bretlandi og Bandaríkjunum. Bresku 

safnamennirnir Sir William Henry Flower og John Edward Gray á British Museum eru þar í 

fararbroddi. Flower taldi Grey upphafsmann „the new museum idea“ þar sem áhersla var 

lögð á að þróa fræðsludagskrá fyrir almenning í sýningarými sem væri aðskilið frá 

rannsóknarsöfnum. Bandaríkjamenn vilja þó eigna sínum manni, Charles Wilson Peale, 

stofnanda fyrsta náttúrufræðisafns Bandaríkjanna, frumkvæðið, en hann lagði áherslu á 

fræðandi sýningar og fyrirlestra í safni sínu þegar árið 1794 (Genoways & Andrei 2008).  

Árið 1883 skrifar W. Stanley Jevons, breskur hagfræðingur, grein um stöðu safna þar sem 

hann gagnrýnir söfn í Evrópu harðlega fyrir ruglingslegar og ofhlaðnar sýningar (Jevons 

2008:99-109). Tólf árum síðar, 1895, flutti bandaríski safnamaðurinn George Brown Goode  

erindi á þingi Museum Association í Englandi þar sem hann minnti á gagnrýni Jevons og segir 

því miður lítið hafa gerst í sýningamálum síðustu 15 árin (Goode 2008:111-124). Fyrirlestur 

Goodes er merkilegur fyrir margra hluta sakir, en þar bendir hann meðal annars á að fræðsla 

eigi að vera eitt meginhlutverk safna. 

Goode var ötull talsmaður framþróunar á sviði safnamála og árið 1889 flutti hann 

fyrirlestur við Brooklyn Institute sem hann nefndi The Museums of the Future og síðar var 

gefinn út á prenti (Goode 1891). Þar bendir hann meðal annars á mikilvægi 

heimssýningarinnar í Englandi 1851 og Centennial Exposition í Bandaríkjunum 1876, sem hafi 

opnað augu almennings í þessum löndum fyrir menningu þjóða sinna. Hann segir eina af 

afleiðingum heimssýningarinnar í London hafa verið að stofnaður hafi verið fjöldi 

menntasafna (e: eductional museums) víðs vegar um England sem höfðu fræðslu að 

leiðarljósi. Hann setur fram þá framtíðarsýn fyrir söfn í Bandaríkjunum að þau verði aðlöguð 

að þörfum hins vinnandi manns, ekki síður en fagmanna á safnasviði eða þeirra sem ekki 

þurfa að vinna. Söfnin séu, fyrst og fremst, ætluð almenningi (Goode 1891:432).13  

Goode segir Bandaríkin vera langt á eftir Englandi, Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu og Japan 

varðandi skipulag safnamála (Goode 1891:427). Hann er hrifnastur af fyrirkomulaginu í 

Englandi og telur vænlegra að Bandaríkin taki bresk söfn sér til fyrirmyndar en söfn á 

meginlandinu, til dæmis í Þýskalandi og Frakklandi (Goode 1891:431).  

                                                      
13

 „The museums of the future in this democratic land should be adapted to the needs of the mechanic, the 

factory operator, the day laborer, the salesman, and the clerk, as much as to those of the professional man and 

the man of leisure. [...] In short, the public museum is, first of all, for the benefit of the public“.  
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Í grein frá 1892 skrifar Bandaríkjamaðurinn Frederick Starr um safnfræðslu og skóla þar 

sem hann hvetur til þess að söfnin séu notuð í tengslum við kennslu á öllum skólastigum og 

staðhæfir: „Safn án kennara er dauðara en allt dautt“14 (Starr 2008:171-174). Sama ár skrifar 

breskur blaðamaður, Thomas Greenwood grein um stöðu safna í menntun í Englandi, þar 

sem hann hvetur til þess að söfnin verði viðurkennd sem hluti af menntakerfinu (Greenwood 

2008:187-190).  

Það er því ljóst að beggja vegna Atlantsála eru safnamenn að vakna til vitundar um 

mikilvægi menntunar- og fræðsluhlutverks safna þegar í lok 19. aldar. Söfnin eru smám 

saman að opna dyr sínar fyrir almenningi og færast frá því að vera eingöngu rannsóknar- og 

varðveislustofnanir og til þess að efla miðlun og fræðslu um safnkostinn. 

3.2 Skipulögð safnfræðsla í Bandaríkjunum 

Sjá má merki um að formleg tengsl milli safna og skóla í Bandríkjunum þegar um aldamótin 

1900. Árið 1899 var stofnað sérstakt barnasafn (Childrens Museum) í Brooklyn, hið fyrsta 

sinnar tegundar í heiminum. Árið 1908 skrifar Anna Billings Gallup, safnvörður þar og 

frumkvöðull í safnfræðslu í Bandaríkjunum, um barnasafnið og stefnu þess, sem var „að 

bjóða upp á „óformlega“ kennslu fyrir börn sem væri alls ólík því sem þau fengju í skólum 

eða á heimilum sínum.“ Gallup hafði uppgötvað að börn vilja ekki bara horfa heldur læra þau 

best ef þau fá að snerta hluti og upplifa á annan hátt. Hún segir lykilinn að vel heppnaðri 

safnfræðslu vera að skilja áhugasvið barna (Gallup 2008:155-156). Athyglisvert er að á 

síðustu áratugum hafa þessar skoðanir Gallup á mikilvægi þess að setja sig í spor barna og 

leyfa þeim að prófa sjálfum gengið í endurnýjun lífdaga í safnastarfi. 

Safnfræðsla var vettvangur kvenna allt frá upphafi. Árið 1907 skrifar Carolyn Morse Rea 

(Rea 2008:161-163), annar frumkvöðull á sviði safnkennslu, meðal annars um gerð safnkassa 

og heimsóknir í skóla til undirbúnings fyrir safnheimsóknir,15 en safnkassar eru litlar 

farandsýningar sem meðal annars hafa það hlutverk að þjóna þeim sem ekki komast á safnið 

og eru gjarnan notaðir sem ítarefni við kennslu í skólum.  

Árið 1915 kom John Cotton Dana á formlegu sambandi milli listasafnsins í Newark, sem 

hann veitti forstöðu, og skóla og Cleveland Museum of Art bauð upp á leiðsögn tengda 

                                                      
14

 „A museum without a teacher behind it, and in it, is the deadest of dead things“. Starr var yfirmaður 

þjóðfræðideildar American Museums of Natural History 1889-1891. 
15

 Carolin Morse Rea skrifaði undir nafninu Mrs. Paul M. Rea. 
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námskrá fyrir skólabörn árið 1917 (Zeller 1989:42). Árið 1918 setur Museum of Modern Art 

(MoMa) sér stefnu í safnfræðslumálum þar sem meðal annars kemur fram, að starfsfólk 

safnsins „trúi því, að gegnum samvinnu við skóla og í samræmi við námskrá, muni takast að 

ala upp kynslóð ungra Bandaríkjamanna sem haldi áfram að sækja söfnin heim eins og vini, 

þar sem þeim þeim finnist þeir velkomnir [...]“ (Howe 2008:196, lausl. þýð. höf.).16  

Lisa Roberts rekur sögu safnfræðslu í Bandaríkjunum í inngangi bókar sinnar From 

knowledge to narrative. Þar staðhæfir hún að safnfræðsla sé alfarið bandarísk hugmynd. Hún 

telur að bandarísk söfn hafi opnað dyr sínar fyrir almenningi fyrr en tíðkaðist í Evrópu, og í 

raun um leið og þau voru stofnuð, því bandarísku söfnin hafi markvisst verið notuð sem tæki 

til að fræða almenning um skyldur sínar og réttindi í lýðræðislegu þjóðfélagi (Roberts 

1997:4).  

Safnfræðurum tók að fjölga við bandarísk söfn á árabilinu 1920-30. Eftir kreppuna miklu á 

þriðja og fjórða áratug síðustu aldar varð nauðsynlegt fyrir söfn að réttlæta tilvist sína með 

því að snúa sér beint til almennings, því það var engan veginn sjálfsagt að þau fengju 

fjárveitingar á þeim erfiðu tímum sem þá ríktu. Árið 1932 gefur Paul Marshall Rea út bókina 

The Museum and the Community þar sem hann gerir grein fyrir rannsóknum sínum á 

sambandinu milli safna og samfélaga þeirra. Rea safnaði efni frá yfir 120 amerískum söfnum 

og bar saman ákveðna þætti í starfsemi þeirra, annars vegar árin 1910-1920 og aftur 1920-

1930, og hvernig kreppan hefði haft áhrif á starfsemina. Rea áleit að helsta markmið safna 

væri að nota gripi til að auðga líf almennings og varaði við því að greint yrði á milli rannsókna 

og fræðslu (Zeller 1989:38).  

Upp úr 1960 má segja að verði bylting innan safnfræðslu sem tengja má tilkomu „nýju 

safnafræðinnar“ (e: new museology) sem þá var að ryðja sér til rúms og lagði áherslu á að 

söfn huguðu frekar að samfélagslegu hlutverki sínu (sjá t.d. Vergo 1989). Ártalið 1969 hefur 

oft verið talið marka tímamót í safnfræðslu í Bandaríkjunum, en þá gaf American Association 

of Museums (AAM) út hina svonefndu Belmont-skýrslu (The Belmont Report) sem fjallaði 

meðal annars um óformlega fræðslu (e: informal education) á söfnum. Þar er hvatt til þess 

að sú sérstaka tegund óformlegrar fræðslu sem söfn geti boðið sé stóraukin (AAM 1969: v-

vii) því söfnin séu enn ekki orðin þær fræðslustofnanir sem þau hafa möguleika á að vera. Í 
                                                      
16

 „We believe that through cooperation with the schools and correlation with the studies in the curriculum a 

generation of young Americans may grow up who will continue to come to the Museum as to a friend, feeling 

welcome and at home [...].“  
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skýrslunni er því haldið fram að söfnunum beri skylda til að túlka safnkost sinn þannig að 

almenningur fái notið hans. Fræðsluhlutverk safna er einnig talið jafn mikilvægt og aðrir 

þættir safnastarfs. Jafnframt var bent á að söfn þyrftu auknar fjárveitingar til að geta mætt 

auknum kröfum um þjónustu við almenning (Hein 1998:7-8). 

Sama ár, eða 1969, voru bandarísk söfn formlega skilgreind sem menntastofnanir, (e: 

educational institutions) í Tax Reform Act. Upp frá því óx safnfræðslu fiskur um hrygg og árið 

1971 stofnuðu þrettán safnkennarar samtökin Museum Education Roundtable eða MER.17 

Árið 1973 gáfu samtökin út fyrsta tímaritið sem eingöngu var tileinkað safnfræðslu, 

Roundtable Reports (Nichols 1984:9).  

Hugmyndin um „public service“ eða þjónustu safna við almenning hefur löngum verið 

kjarninn í fræðslustarfi bandarískra safna. Árið 1984 gaf American Association of Museums 

(AAM) út skýrsluna Museums for a New Century þar sem því er haldið fram að 

fræðsluhlutverkið sé kjarni safnastarfs í bandarískum söfnum (Hooper-Greenhill 2007:6).18 

Ekki tóku allir starfsmenn safna þessu jafn vel og óttuðust sumir að söfnun og safngripir 

hefðu nú lent í öðru sæti á eftir fræðslunni (Genoways 2006:223). 

Frá því skýrslan Museums for a New Century kom út hefur orðið mikil breyting á 

bandarískum söfnum hvað varðar afstöðuna til ábyrgðar þeirra varðandi þjónustu við 

almenning. Í siðareglum AAM frá árinu 1992 er þjónusta við almenning og fræðsluhlutverkið 

talið miðpunkturinn í starfsemi safna („central to museum responsibilities“, AAM 1992:12). 

AAM býður söfnum meðal annars að gera úttekt á því hvernig þau sinna þjónustuhlutverki 

sínu og mætti slík eftirfylgni oftar fylgja stefnumótun í safnastarfi. 

 Menntunarhlutverk safna hefur í takt við fyrrgreindar breytingar fengið aukið vægi í 

stefnum og skilgreiningum. Hein hefur til að mynda bent á, að árið 1946 sé fræðsluhlutverk 

safna ekki nefnt í skilgreiningu ICOM á safnahugtakinu. Nú er það tilgreint þar sem einn 

megintilgangur safnastarfs. Í skýrslunni Excellence and equity frá 1992 eru amerísk söfn 

skilgreind upp á nýtt sem „þjónustu- og fræðslustofnanir, en í því felst að þær bjóða tækifæri 

                                                      
17

 Museum Education Roundtable, það sem síðar varð Standing Professional Committee on Museum Education. 
18

 „Education is the primary purpose of American museums.“ 
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til að kanna, rannsaka og uppgötva og ýta undir gagnrýna hugsun, íhugun og samtal.“ (Hein 

2011:342, lausl. þýð. höf.).19 

Bandarísk söfn standa frammi fyrir ýmsum nýjum áskorunum á 21. öldinni. Aukin áhersla 

á stöðluð próf í Bandaríkjunum frá 1970 og til dagsins í dag hefur leitt til þess að söfn hafa 

þurft að kynna sig á nýjan hátt gagnvart skólunum og hefur það leitt til aukinnar samkeppni 

milli safna. Kennarar velja fremur að heimsækja söfn með nemendum sínum ef þau bjóða 

upp á safnfræðslu sem eykur möguleika þeirra á að standa sig vel á samræmdum prófum 

(King 2007:78). 

Söfn reyna í auknum mæli að tengjast samfélögum sínum og skólum og er eitt afsprengi 

þeirrar viðleitni „The Museum School concept“ þar sem skólar og söfn vinna saman að 

sköpun og sýningagerð (King 2007: 81-96). Vegna bágborinnar fjárhagsstöðu margra skóla 

hafa þeir leitað eftir því að fá að deila húsnæði með söfnum eða öðrum stofnunum og deila 

með þeim rekstrarkostnaði. Aðalmarkmiðið er þó af kennslufræðilegum toga og er þetta að 

mati sumra merkileg tilraun til að tvinna saman bestu þætti formlegrar og óformlegrar 

fræðslu (King 2007:82). 

3.3 Skipulögð safnfræðsla í Evrópu 

Eilean Hooper-Greenhill segir að safnfræðsla hafi þróast hægt á breskum söfnum á 20. öld. 

Aðallega hafi það verið nokkrir einstaklingar með sterka köllun sem héldu fram mikilvægi 

hennar í starfsemi safna. Í upphafi aldarinnar voru svokallaðir „school officers“ eða 

skólaráðunautar ráðnir að söfnunum, á fjórða áratugnum voru þeir enn tiltölulega fáir og 

safnfræðsla aðeins í boði á fimmtán söfnum. Árið 1963 var safnfræðsla í boði á 34 söfnum  

samkvæmt því sem skráð var af nýjum breskum samtökum, The Group for Educational 

Services in Museums, og árið 1967 voru þau orðin 48. Árið 1983 voru safnkennarastöður 

orðnar alls 362 við 154 söfn víðs vegar um Bretland, sem er i takt við þróunina í 

Bandaríkjunum á þessum árum  (Hooper-Greenhill 2007:5).  

Upp úr 1990 tók safnfræðslan í Bretlandi vaxtarkipp og segir Hooper-Greenhill það hafa 

verið að miklu leyti fyrir áhrif frá bandarísku skýrslunum Museums for a New Century og  

Excellence and equity sem gefnar voru út af American Association of Museums árin 1984 og 

1992.  Í ársskýrslu Museums Association í Bretlandi fyrir 1992/3, sem ber heitið Responding 

                                                      
19

 „...institutions of public service and education, a term that includes exploration, study, observation, critical 

thinking, contemplation and dialogue.“ 
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to change: museum education at the crossroads, segir, að menntun sé  innsti kjarni 

safnastarfs og að mörg söfn hafi verið stofnuð sérstaklega með menntun í huga. Lagt var til 

að yfirstjórnir safna viðurkenndu menntun sem meginmarkmið safnastarfs, að stjórnskipulag 

safna speglaði mikilvægi safnfræðslu og að öll söfn skyldu setja sér fræðslustefnu. Á þessum 

tíma voru þeir sem unnu við safnfræðslu þó aðeins 1,8% af öllu starfsfólki ríkissafnanna svo 

þar var mikilla breytinga þörf (Hooper-Greenhill 2007:5-6). 

Nýja safnafræðin hafði mikil áhrif á safnkennara og þróun safnkennslu víða í Evrópu sem 

og í Bandaríkjunum. Hún náði fótfestu eftir að bók Peters Vergo, The New Museology kom út 

í Bretlandi 1989. Vergo gagnrýndi meðal annars safnmenn fyrir að vera of uppteknir af 

aðferðum en hugsa of lítið um markmið safnastarfs (Vergo 1989:3)20 Nýja safnafræðin „gerir 

kröfu um að söfn virði safngesti óháð kyni, kynhneigð, aldri, litarhætti, fötlun (andlegri eða 

líkamlegri), menntun, stétt, þjóðerni o.s.frv. Þetta þýðir að málefni jaðarhópa eru sett í 

forgrunn safnastarfs þ.á.m. í nálgun á fræðslu“ (AlmaDís Kristinsdóttir 2011:19). 

Safnkennarar tóku þessari nýju kenningu opnum örmum því hún staðfesti það sem þeir 

höfðu unnið að alla tíð – að opna söfnin og gera safngripina aðgengilegri og skiljanlegri fyrir 

börn og alla safngesti. Þó að bók Vergo hafi ekki komið út fyrr en 1989 þá lágu straumar í 

þessa átt allt frá því um og eftir 1969 og jafnvel fyrr, mikið fyrir áhrif safnkennara, sem höfðu 

þá haslað sér völl innan safna erlendis. 

Hooper-Greenhill telur að mikilsverð þróun hafi átt sér stað í safnfræðslu í Bretlandi eftir 

1997, er Verkamannaflokkurinn komst til valda. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í 

menningarmálum, A New Cultural Framework, sem kom út 1998 var þess krafist að söfnin 

sinntu fræðsluhlutverki sínu betur og huguðu betur að aðgengi fyrir alla. Kröfunum fylgdu 

háar fjárveitingar sem gerðu söfnunum kleift að styrkja samband sitt við skóla og samfélag, 

efna til samstarfs milli safna innanlands og erlendis og ráða sérhæft fólk til starfa (Hooper-

Greenhill 2007:2-3). 

Þróunin varð afar hröð upp frá þessu og árið 2006 voru stöður safnkennara við ensk söfn 

orðnar 1171 talsins, 69% safna höfðu sett sér safnfræðslustefnu og 87% af starfsfólki þeirra 

tók á einhvern hátt þátt í fræðslustarfi (Hooper-Greenhill 2007:5-7).  
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Hooper-Greenhill segir að söfn í Bretlandi hafi þurft að endurskilgreina hlutverk sitt í 

upphafi 21. aldar. Nýjar hugmyndir um menningu og samfélag neyddu söfnin til að 

endurhugsa markmið sín, gera grein fyrir frammistöðu sinni og endurmeta fræðslustarfið. 

Eitt einkenni þess sem hún kallar „the post-museum“ (eftir-safnið) er að skilningur hefur 

aukist á flóknu sambandi milli menningar, miðlunar og sjálfsmyndar sem mun styðja nýja 

nálgun við safngesti. Annað meginatriði er að söfn vinna nú með víðsýni og jafnrétti að 

leiðarljósi og taka aukna félagslega og siðferðislega ábyrgð (Hooper-Greenhill 2007:1). 

3.3.1 ICOM og CECA 

Alþjóðaráð safna, ICOM, var stofnað í París árið 1946 og hefur haft mikil áhrif á allt safnastarf 

hvað varðar faglega þróun og ekki síst við að undirstrika samfélagslegt hlutverk safna. Í dag 

eru meðlimir í ICOM um 30 000 í 137 löndum. CECA, The Committee for Education and 

Cultural Action,  er ein af elstu alþjóðlegu nefndum ICOM með yfir 1000 meðlimi í 85 löndum 

í dag.21 Meðlimir CECA eru fagfólk úr ýmsum geirum safnastarfs sem á það sameiginlegt að 

sinna menntunarhlutverki safna. Ráðstefna á vegum CECA er haldin annað hvert ár í 

mismunandi löndum og var haldin á Íslandi árið 2009. CECA hefur gefið út ársritið Icom 

Education frá árinu 1969 þar sem fjallað er um safnfræðslu frá ýmsum hliðum. Markmið 

CECA eru m.a. að stuðla að þróun safnfræðslu og menningarstarfs á söfnum, skapa vettvang 

skoðanaskipta, upplýsingagjafar og samvinnu milli fagfólks á söfnum, safna og skyldra 

stofnana og hvetja til rannsókna á sviði safnfræðslu.22  

Árið 1956 kom skýrslan Museums and teachers út á vegum ICOM. Í skýrslunni er lögð rík 

áhersla á mikilvægi samvinnu milli safna og skóla. Samvinna þessara aðila er talin forsenda 

þess að skólaheimsóknir á söfn nái markmiðum sínum, þ.e. að kynna söfnin fyrir nýjum 

kynslóðum og sýna þeim að menntunin sé ekki eingöngu bundin við skólana, hvetja þau til að 

koma aftur með vinum eða foreldrum, bæði til að fræðast en eins til skemmtunar og 

fagurfræðilegrar upplifunar (ICOM 1956:10).  

Þetta kallast á við ályktun UNESCO fjórum árum fyrr er UNESCO efndi til þings með 

yfirskriftinni „The Role of Museums in Education“ árið 1952. Þingið ályktaði að öll lönd ættu 

að koma upp fræðsludagskrám á söfnum og að það myndi gagnast bæði safnfræðslunni og 

skólunum vel ef safnfræðslan væri tengd námskrá. Einnig var mælst til þess að kennarar á 
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 Sótt af network.icom.museum 3. nóv. 2014 
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 http://network.icom.museum/ceca/about/aims-of-ceca/ Sótt 20. apríl 2015. 
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öllum stigum kynntu sér betur möguleika safna í kennslu og að kennaranám fæli í sér 

möguleika á þjálfun í að nota söfn (UNESCO 1952).  

Þessar ályktanir frá 1952 og 1956 enduróma aftur og aftur í gegnum sögu 

safnfræðslunnar. Á Íslandi hafa óskir um tengingu kennaranáms við söfn komið fram hvað 

eftir annað, allt frá 1979, en lítið hefur gerst í þeim málum.  

3.4 Safnfræðsla á Norðurlöndum 

Snemma á 20. öld var stofnuð fræðsludeild við Nordiska Museet í Stokkhólmi. Deildin 

skipulagði heimsóknir á Nordiska Museet og Livrustkammaren í samstarfi við kennara og 

gefin var út handbók fyrir kennara til að nota í fræðslu (Klein 1935). Sömu sögu er að segja 

um Noreg. Stofnuð var fræðsludeild við Norsk Folkemuseum árið 1931 og ráðinn „lektor“  til 

að sjá um tengslin við skólana og kennslu á safninu (Greve:1931).  

Milli 1960 og 1970 varð mikil breyting innan sænskra safna þegar farið var að leggja meiri 

áherslu á kennslufræði í sýningagerð. Þessi breyting leiddi til þess að sýningagerð blómstraði 

og það varð til þess að augu almennings og eigenda safnanna opnuðust betur fyrir þeim 

möguleikum sem söfn bjuggu yfir. Árið 1981 lét sænska safnkennarafélagið FUISM 

(Föreningen för undervisning och information i svenska museer) gera könnun á stöðu 

safnfræðslu í Svíþjóð með aðstoð Menningarráðs ríkisins (Statens Kulturråd). Spurningalisti 

var sendur til 105 safna og svöruðu 81 þeirra. Í samræmi við menningarpólitík  á áttunda 

áratugnum fengu nemendur í skólaheimsóknum ókeypis aðgang að öllum söfnum ríkis og 

bæja og hafði það mikil og jákvæð áhrif að mati skýrsluhöfunda. Flestir safnkennarar á 

þessum tíma voru menntaðir í hefðbundnum safnafögum; listasögu, fornleifafræði og 

þjóð(hátta)fræði. Fræðslan á söfnunum fór fram sem leiðsögn á 86% safna, 62% buðu að 

auki upp á hópvinnu og skrifleg verkefni, á 32% safna var unnið sjálfstætt í hópum að 

„hands-on“ verkefnum, 22% voru með kennslu í gömlum aðferðum og 34% buðu upp á 

gönguferðir um borgir og bæi. Þriðjungur safnanna bauð upp á heimsókn í tengslum við 

námskrá.23 Langflest safnanna buðu upp á fræðslu fyrir kennara (Heinemann 1982:5-21).  

Algengt var erlendis að söfn gerðu safnkassa um ýmis efni til að lána út í skólana og styðja 

þar með við kennsluna og farandsýningar voru sérstaklega hannaðar fyrir skóla. Í Svíþjóð 

voru og eru Riksutställningar afkastamiklar í þessu samhengi. Riksutställningar er ríkisstofnun 
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 FUISM hélt sitt 12. þing um safnfræðslu í Stokkhólmi í nóvember 1979. Í kjölfarið var gefið út ritið Barn och 
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sem heyrir undir sænska menningarmálaráðuneytið (Kulturdepartementet), stofnuð á 

sjöunda áratug síðustu aldar, upphaflega til þess að sjá til þess að allar byggðir í Svíþjóð 

hefðu aðgang að menningarviðburðum.24 Síðan hóf stofnunin að framleiða farandsýningar í 

sérútbúnum sýningarkössum, sem sendar voru um landið vítt og breitt og þróuðust upp í 

svokölluð „hreyfanleg herbergi“ (s: mobila rum), eða stærri sýningar sem fóru um landið í 

flutningabifreiðum. Í dag er meginviðfangsefnið að þróa nýja möguleika í sýningum og miðla 

þekkingu um sýningatækni. 

Í formála að skýrslu um ráðstefnu FUISM árið 1988 segir Britta Lundgren, formaður 

félagsins, að mikið hafi gerst undanfarin 20 ár í safnfræðslu í Svíþjóð:  

„Safnfræðslan hefur þróast skipulega og ekki síst er hún orðin viðtekin sem einn 
af mikilvægustu þáttunum í safnastarfi. Stöður safnkennara hafa verið stofnaðar 
á æ fleiri söfnum. Enginn dregur lengur í efa að söfnin séu staður til að læra, 
þekkingarbrunnur og raunhæfur möguleiki í fræðslustarfsemi. Safnið er hluti 
skólakerfisins þótt fræðsluyfirvöld hvetji undirsáta sína (skólastjóra, kennara og 
þar með nemendurna) ekki ennþá beinlínis til að nýta söfnin í kennslu“ (Lundgren 
1988:7, þýð. höf.).25  

Í Finnlandi voru um miðjan níunda áratuginn aðeins um 10 safnkennarar  starfandi við 

söfn. Í ágúst 1985 gengu í gildi ný lög um grunnskóla og menntaskóla í Finnlandi og í þeim var 

gert ráð fyrir kennslu utan skólanna og áhersla lögð á mikilvægi fræðslu um sögu 

heimabyggðarinnar. Vonir safnkennara í Finnlandi stóðu því til þess að þetta myndi gefa 

byggðasöfnum sterkari stöðu en áður (Melanko 1985:64-65).  

Skipulag safnfræðslu var og er með nokkuð öðrum hætti í Danmörku en á hinum 

Norðurlöndunum. Skoletjenesten (Skólaþjónustan) í Danmörku var stofnuð um 1970 og er 

starfrækt enn í dag. Skoletjenesten er þjónustustofnun sem skipuleggur og býður fræðslu á 

fjölmörgum menningarstofnunum á Sjálandi, eins og söfnum, leikhúsum og tónleikahúsum, í 

náinni samvinnu við þessar stofnanir. Upphaflega tókst samvinna með Zoologisk samling, 

Zoologisk museum og skólayfirvöldum Kaupmannahafnarborgar en hefur með tímanum 
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„Museipedagogiken har utvecklats metodiskt och inte minst har den blivit accepterad som en central 
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inrättats på allt fler museer. Ingen vill väl längre ifrågasätta att museet är ett läromedel, en kunskapsbank, en 

potential att räkna med i bildningsarbetet, en resurs i allt pedagogiskt arbete. Museet ingår självklart i ett 

utbildningssystem fastän landets högsta pedagogiska myndigheter ännu inte direkt uppmuntrar sina 
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vaxið þannig að yfir 20 stofnanir taka nú þátt í samvinnunni og nemendur sem heimsækja 

þær eru um 230 þúsund alls á ári.  

Skoletjenesten er rekin af barna- og unglingadeild Kaupmannahafnarborgar. Hjá 

Skoletjenesten vinna um 35 manns og eru þeir flestir með aðstöðu á þeim 

menningarstofnunum sem þeir þjóna. Markmið starfsins er að nýta þá möguleika til fræðslu 

sem menningarstofnanir hafa að geyma, þannig að fræðsla, upplifun og fagmennska geti 

þróast samhliða. Í boði er fjölbreytt dagskrá fyrir safngesti, grunnskóla og framhaldsskóla. 

Safnkennarar eru starfsmenn Skoletjenesten en ráðnir í samráði við stofnanirnar þar sem 

þeir hafa aðsetur. Þeir taka virkan þátt í daglegu starfi við hlið annarra starfsmanna.26 Í apríl 

2013 var tilkynnt að stofna ætti skólaþjónustustofnanir víðs vegar um Danmörku og auka 

samstarfið enn frekar.27 

Samtök safnkennara á Norðurlöndum eru flest stofnuð um eða upp úr 1970. FUISM28, 

samtök sænskra safnkennara, eru stofnuð árið 1973. Á vegum FUISM eru reglulega haldnar 

ráðstefnur um safnkennslu (s: museipedagogik) og auk þess gefa samtökin út tímarit. 

Norðmenn stofnuðu einnig samtök á svipuðum tíma, þ.e. fræðsludeildina í Norsk 

Museumsforbund (sektion for formidling). Dönsku samtökin Museumsformidlere i Danmark 

(MID) voru stofnuð árið 1999 og urðu til við samruna dönsku CECA-deildarinnar og 

Foreningen for danske museumsformidlere (FDMf).29 Pedaali eru samtök finnskra 

safnkennara, stofnuð árið 2005.30 Félag íslenskra safnmanna31, FÍSOS, var stofnað 1981 og 

þar hefur engin deildaskipting verið til þessa en til stendur að gera bragarbót á því og stofna 

fræðsludeild eða fræðsluráð. Haldnir hafa verið  svokallaðir farskólar á vegum FÍSOS hvert 

haust frá árinu 1989 og hefur á þeim fundum meðal annars verið fjallað um safnfræðslu með 

ýmsu móti. 

Safnkennarar á Norðurlöndum hafa löngum tekið virkan þátt í starfi ICOM/CECA. Árið 

1991 var haldin ráðstefna ICOM/CECA í Stokkhólmi. Í greinargerð um hana skrifar einn af 

skipuleggjendunum, Helena Friman, að hlutverk safnkennaranna hafi breyst á síðustu 
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http://www.skoletjenesten.dk//OmSkoletjenesten/Organisation.Sótt 23.júlí 2014. 
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http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Apr/130408-Nyt-netvaerk-for-

skoletjenester-skal-styrke-museer-og-skoler. Sótt 23. júlí 2014.  
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 Sjá: fuism.se 
29

 Sjá: museumsformidlere.dk 
30

 Sjá: pedaali.fi 
31

 Nú: Félag íslenskra safna og safnmanna. 

http://www.skoletjenesten.dk/OmSkoletjenesten/Organisation.Sótt
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áratugum í þá átt, að safnkennarar taki nú orðið þátt í eða beri ábyrgð á sýningastarfi 

safnanna og vinni að gerð þeirra ásamt öðru fagfólki innan og utan stofnananna auk þess að 

útbúa fræðsludagskrá fyrir gesti safnanna (Friman 1992:3). 

Hér að framan hefur verið stiklað á stóru og helst minnst á þau lönd sem íslenskir 

safnkennarar hafa litið hvað mest til varðandi fyrirmyndir í starfi sínu og haft margvísleg 

samskipti við á liðnum áratugum, eftir því sem komið hefur fram í viðtölum. Mikilvægt er að 

þekkja sögu safnfræðslu í þessum löndum til að skilja betur samhengið sem íslensk 

safnfræðsla er sprottin úr. Eins og kemur fram í næsta kafla var Ísland alltaf talsvert á eftir 

hinum Norðurlöndunum í safnfræðslumálum, fyrst rúmlega hálfri öld eða svo, en síðar 

minnkar bilið og um 1980 má segja að safnfræðsla hér á landi sé um áratug á eftir, en þá er 

farið að tengja safnkennslu markvisst við námskrá grunnskóla.  
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4 Upphaf safnfræðslu á Íslandi 1960-1980 

Upphaf skipulagðra skólaheimsókna á söfn á Íslandi má rekja til ársins 1960, en í skýrslu um 

Þjóðminjasafn Íslands fyrir það ár skrifar Kristján Eldjárn þjóðminjavörður:  

„Á undanförnum árum hefur oft verið um það rætt milli þjóðminjavarðar og 
skólayfirvalda bæjarins, að nauðsyn bæri til að skipuleggja heimsóknir skólafólks í 
safnið og myndi sú skipulagning verða báðum aðiljum til mikils hagræðis. Það er 
þó ekki fyrr en á þessu ári, að hafizt var handa í þessu efni. Varð það að ráði, að 
frumkvæði fræðsluskrifstofu Reykjavíkurbæjar, að Hjörleifur Sigurðsson listmálari 
var ráðinn til að gerast leiðsögumaður fyrir nemendur gagnfræðaskólanna. Var 
síðan ákveðið í samráði við þjóðminjavörð, hvenær nemendurnir skyldu koma og 
hvernig leiðsögumaðurinn hagaði móttökum. Alls komu í nóvember og desember 
12 bekkir nemenda úr Hagaskóla, Gagnfræðaskóla Vesturbæjar og 
Miðbæjarskóla, eða alls 346 nemendur. Virðist tilraun þessi hafa gefizt vel, og er 
að vænta framhalds hennar á næsta ári. Skipulegar skólaheimsóknir, sem gerðar 
eru með tiltekið mark fyrir augum, eru vissulega eins æskilegar og óskipulagðar 
og stefnulausar bekkjarkomur eru varhugaverðar bæði frá safnlegu og 
uppeldislegu sjónarmiði“ (Kristján Eldjárn 1961:170). 

Upp frá þessu getur Kristján safnkennslunnar í ársskýrslum og fjöldi nemenda fer stöðugt 

vaxandi. Í skýrslu fyrir árið 1964 getur Kristján þess að myndlistarkennarar hafi ætíð sótt 

safnið vel með nemendum sínum til að láta þá teikna eftir fyrirmyndum þar. Hann nefnir 

einnig leiðsögn Hjörleifs Sigurðssonar og telur það fyrirkomulag hafa gefist vel (Kristján 

Eldjárn 1965:144-145). Árið 1966 eru nemendur í skipulögðum heimsóknum orðnir 1580 

talsins (Kristján Eldjárn 1968:129).  

Kynnisferðir þessar á söfn virðast vera framhald eða afsprengi verkefnis á vegum 

menntamálaráðuneytisins sem komið var á fót skólaárið 1956-1957 og nefndist Listkynning í 

skólum. Kynntir voru ýmsir listamenn og skáld og síðar komu einnig til kynningar á leiklist og 

listdansi. Hjörleifur Sigurðsson var einn þeirra sem sáu um þessar listkynningar á vegum 

ráðuneytisins (Kristinn Hallsson 1975). 

Á sama tíma, upp úr 1960, hefjast einnig skipulagðar heimsóknir skólanema á Ásgrímssafn 

að frumkvæði Bjarnveigar Bjarnadóttur forstöðukonu þess, en hún hafði mikinn áhuga á að 

kynna skólabörnum list Ásgríms Jónssonar (sjá t.d. Tímann 5.1.1960:3). Bjarnveig var 

forstöðumaður safnsins til ársins 1980 og bauð alla sína tíð 13 ára börnum úr grunnskólum 

safnsins í heimsókn þangað. Það má því vel líta á hana sem einn af frumkvöðlum safnfræðslu 

á Íslandi. 
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Kristján Eldjárn hefur verið áhugasamur um menntunarhlutverk Þjóðminjasafnsins og 

viljað efla samstarfið við skóla. Í bókinni Hundrað ár í Þjóðminjasafni, sem kom út á 100 ára 

afmæli safnsins árið 1963, segir hann til að mynda:  

„Tilviljunarkenndar og óundirbúnar skólaheimsóknir í söfn eru til lítils gagns, svo 
að ekki sé meira sagt, en vel undirbúin kennslustund í safni á að geta verið 
fróðleg og þroskandi fyrir nemendur. Í mörgum löndum eru skólaheimsóknir 
fastur liður í starfi safnanna, og við stór söfn starfa safnfræðarar, sem taka á móti 
nemendunum og skýra safnið á þann hátt, sem hæfir hverju aldursstigi. Hér 
kemst slíkt fyrirkomulag varla á í náinni framtíð, en þó er það spor í þessa átt, 
sem stigið hefur verið með skipulagningu heimsókna nemenda úr unglinga- og 
gagnfræðadeildum skólanna í Reykjavík“ (Kristján Eldjárn 1963:xxviii) .  

Kristján Eldjárn tók við embætti forseta Íslands árið 1968 og eftir það ritar Þór Magnússon 

eftirmaður hans skýrslurnar og getur skólaheimsókna undir stjórn Hjörleifs Sigurðssonar 

næstu árin (Þór Magnússon 1970:132). Síðari hluta árs 1970 og fyrri hluta árs 1971 lágu 

skólaheimsóknirnar niðri en hófust aftur seinni hluta árs 1971 og þá undir stjórn Þóris 

Sigurðssonar kennara (Þór Magnússon 1973:165). Þarna eru ekki lengur birtar tölur um 

fjölda skólanema og í skýrslu um safnið fyrir árið 1973 segir: „Tölur eru engar um fjölda 

skólanemenda sem heimsækja safnið [...]“ (Þór Magnússon 1974:156). Í skýrslu fyrir árið 

1975 kemur fram að Björn Birnir kennari hafi leiðbeint nemendum á vegum 

Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur (Þór Magnússon 1976:168). Enn er hvorki nefndur fjöldi 

nemenda né fyrirkomulag. Í skýrslu fyrir árið 1976 er fjölda nemenda getið og eru þeir nú 

1397 (Þór Magnússon 1978:165).  

Árið 1977 tekur Hrafnhildur Schram við keflinu, en í viðtali við hana kom fram að á 

þessum tíma hafi börn heimsótt Þjóðminjasafnið til þess að fá leiðsögn um landnámstímann  

og hún hafi heimsótt skóla til að undirbúa þessar heimsóknir (Hrafnhildur Schram 2012). 

Þetta fyrirkomulag virðist hafa tíðkast allt tímabilið sem Hjörleifur Sigurðsson starfaði og þeir 

sem tóku við af honum, þ.e. tímabilið frá 1960-1980.  

Eins og fram hefur komið var skólabörnum allt frá því um 1960 boðið að heimsækja 

Þjóðminjasafn Íslands og Ásgrímssafn, þar sem fræðslan fór fram í formi leiðsagnar. Lítil 

breyting virðist hafa orðið á fyrirkomulaginu þar til um 1980, en þá var safnkennslan tengd 

námskrá með markvissum hætti, eins og segir frá í næsta kafla.   



 

26 

 

 

5 Hvaðan kom frumkvæðið að safnkennslu í tengslum við 
námskrá?  

5.1 Nefnd um samstarf safna og skóla 1979 

Árið 1979 var sett á laggirnar nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins til þess að kanna 

hvernig efla mætti samstarf safna og skóla í landinu.32 Fyrir nefndinni fór Þórir Sigurðsson, 

námstjóri og auk hans áttu í henni sæti Ólafur Kvaran og Ævar Petersen.33 Nefndin sendi út 

spurningalista til safna annars vegar og námstjóra og námsefnishöfunda hins vegar til að 

grennslast fyrir um afstöðu þeirra í þessu máli.34 Spurningalistarnir voru sendir til safna sem 

„spanna yfir almenna menningarsögu, fornleifafræði, þjóðháttafræði, listasögu, náttúrufræði 

og byggðasögu, bæði í Reykjavík og úti á landsbyggðinni.“ Ætlunin var „að gera úttekt á 

núverandi tengslum safna og skóla og setja fram tillögur um á hvern hátt megi auka hagnýtt 

samstarf þessara aðila“ (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981:1). Ekki tóku allir fljótt og vel við sér því 

svörin voru, samkvæmt því sem fram kemur í skýrslunni, að berast allt til ársins 1981. Listar 

voru sendir til 62 aðila, þar af 25 safnastofnana, 6 námstjóra og 4 námsefnishöfunda og 

annarra. Í skýrslunni kemur meðal annars fram, að fram að þessu hafi skipuleg samskipti 

safna og skóla verið fremur lítil og tilviljanakennd en þau skipulegu samskipti sem verið hafi 

séu bundin ákveðnum söfnum fremur en að um hafi verið að ræða eitthvert heildarskipulag 

sem tæki til allra safnastofnana (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981: 2).   

Greint er frá helstu samskiptum safna og skóla sem eru að mati nefndarinnar: 

  

                                                      
32

 Vélrituð skýrsla nefndarinnar er varðveitt í Borgarskjalasafni, en þó vantar þar hluta hennar, t.d. svör 

námstjóra og námsefnishöfunda við spurningalistanum. Skýrslan er ódagsett en í ritaskrá Ævars Petersen á ni.is 

kemur fram að hún var skrifuð 1981. Svörin við spurningalistanum eru stíluð á Þóri Sigurðsson, 

menntamálaráðuneyti. Við leit í Þjóðskjalasafni fannst aðeins skýrslan sjálf en ekki svörin við spurningalistunum 

(skv. uppl. frá Jóni Torfasyni sérfræðingi á Þjóðskjalasafni).  
33

 Þórir Sigurðsson (f. 1927) var námstjóri í mynd- og handmennt frá 1975-1992. Hann sá um leiðsögn á 

Þjóðminjasafni og Ásgrímssafni 1971-73. Ólafur Kvaran var forstöðumaður Safns Einars Jónssonar á þessum 

tíma og Ævar Petersen var starfsmaður Náttúrufræðistofnunar Íslands. 
34

 Sjá viðauka 1 og 2 
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1. Safnferðir skólanemenda, skipulagðar af fræðsluyfirvöldum 

2. Heimsóknir nemenda að frumkvæði einstakra kennara 

3. Ábendingar og hjálp við einstaka nemendur 

4. Upplýsingamiðlun og hjálp við skóla og kennara 

5. Fyrirlestrar, fræðslufundir eða námskeið 

6. Sérsýningar í skólum 

7. Sérsýningar í söfnum fyrir skólanemendur  

8. Starfskynningar  

 

Gerð er grein fyrir safnferðum skólanema sem fyrr er getið á Þjóðminjasafn Íslands og 

Ásgrímssafn allt frá því um 1960. Í skýrslunni segir reyndar að sérstakur safnkennari hafi 

verið ráðinn hjá Reykjavíkurborg árið 1964 og kemur það ekki heim og saman við orð 

Kristjáns Eldjárns í ársskýrslu um Þjóðminjasafnið fyrir árið 1960 þar sem Kristján segir 

Hjörleif Sigurðsson hafa hafið störf það ár, en óhætt ætti að vera að treysta orðum Kristjáns 

þar um. Safnkennarinn sinnti einkum Þjóðminjasafni, Safni Ásgríms Jónssonar og Safni Einars 

Jónssonar. Þess er einnig getið að frá og með hausti 1980 hafi heildarskipulag safnferða á 

vegum Reykjavíkurborgar breyst. Nú sé 7. bekk grunnskóla gefinn kostur á að heimsækja 

Þjóðminjasafn Íslands í stað 8. bekkjar áður, í stað „yfirlitsskoðana“ í ferðum í 

Þjóðminjasafnið eru nú afmörkuð verkefni tekin fyrir, 5. bekk grunnskóla er gefinn kostur á 

að heimsækja Ásgrímssafn í stað 7. bekkjar áður  og nú er ætlast til að kennarar hafi 

frumkvæðið að safnferðum“ (Þórir Sigurðsson o.fl.1981:3). 

Fram að þessu hafði safnkennarinn haft frumkvæði að því að hafa samband við skólana og 

bjóða safnheimsókn.   

„Áður en ferðin hófst heimsótti safnkennarinn viðkomandi nemendahóp, ræddi við 

nemendur og kennara um hina fyrirhuguðu ferð, markmið hennar og skipulag, lét 

nemendur fá fjölritaðar upplýsingar um safnið og sýndi gjarnan 2-3 muni, útskýrði 

gerð þeirra og notkun, og nemendur máttu handfjatla þá og skoða. [...] Í safninu tók 

safnkennari á móti hópnum og útskýrði ákveðna muni í sýningarsölunum. Oftast var 

um yfirlitsferðir að ræða en fyrir kom að fjallað var um afmörkuð svið, t.d. tréskurð, 
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og höfðu þá verkefni verið útbúin sem nemendur áttu að leysa í safninu og þegar 

komið var aftur í skólann“ (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981:4). 

Nú áttu kennarar hins vegar að hafa frumkvæðið að því  að panta safnheimsókn. Vissulega 

höfðu kennarar gjarnan haft frumkvæði að safnaheimsóknum fram að þessu, en að mati 

nefndarinnar hafa kennarar oft talið sig „lítt undirbúna fyrir slíkar safnferðir“ og þessar ferðir 

hafi því „stundum fremur tekið á sig blæ skemmtiferða en fræðsluferða, þó vissulega eigi 

þær að vera hvorutveggja” (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981:6). Athyglisvert er, að í umfjöllun um 

lið 5) Fyrirlestrar, fræðslufundir og námskeið, er þess getið, að upp úr 1950 hafi Kristján 

Eldjárn þjóðminjavörður haldið kynningarnámskeið fyrir kennara um Þjóðminjasafnið í a.m.k. 

einum grunnskóla Reykjavíkur. Einnig hafi Listasafn Íslands boðið til slíks fyrirlestrahalds víða 

um land veturinn 1977-1978 og Náttúrugripasafnið á Akureyri boðið upp á fyrirlestra um 

safnið á árunum 1965-1970. Fleiri námskeið eru talin upp. Í lokin segir: „Fyrir allmörgum 

árum var Þjóðminjasafn Íslands kynnt kennaranemum og var það liður í námi þeirra. Þessi 

þáttur kennaramenntunarinnar hefur að mestu legið niðri hin síðari ár“ (Þórir Sigurðsson o.fl. 

1981:7). 

Í skýrslunni er fjallað vandlega um helstu erfiðleika í samskiptum safna og skóla á þessum 

tíma, en um þá var spurt í spurningalistum þeim sem sendir voru út til safna- og skólamanna. 

Þar segir meðal annars:  „Á heildina litið gætir óánægju hjá skólafólki um þá fyrirgreiðslu sem 

kennarar og nemendur fá í söfnum.“ Þrennt er einkum nefnt sem veldur þessu: a) Lítil 

aðstaða í söfnum til að taka á móti nemendahópum, b) starfsmenn safna eru önnum kafnir 

við önnur safnstörf og c) ekki gert ráð fyrir safnferðum í námsefni nemenda (Þórir Sigurðsson 

o.fl. 1981: 9). 

Þótt fram að þessu hafi ekki verið gert ráð fyrir safnferðum í námsefninu er þó smám 

saman að myndast betri tenging við söfnin. Árið 1977 segir í nýrri námskrá um mynd- og 

handmennt: „Námsferðir, t.d. ferðir í söfn og á sýningar svo og vettvangsferðir margskonar 

nýtast auðveldlega í náminu“ (Menntamálaráðuneytið skólarannsóknadeild 1977a:12). Sama 

ár er einnig kynnt til sögunnar ný námsgrein, samfélagsfræði, og þar með verður auðveldara 

að fella nám á menningarminjasöfnum að náminu í skólanum (Menntamálaráðuneytið 

skólarannsóknadeild 1977b).  

Margt fleira neikvætt er nefnt hvað varðar söfnin, eins og að þar sé bannað að handfjatla 

gripi, læsilegar skýringar vanti við muni, uppröðun gripa sé ekki aðlaðandi og opnunartími 
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safna ekki miðaður við skólatíma. Einnig að kennarar þekki ekki nógu vel til safnanna, það 

vanti ákveðin verkefni eða tillögur um safnferðir tengdar námsefni og eins vanti leiðsögn af 

hálfu safnafólks (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981: 9).   

5.2 Tillögur nefndarinnar 

Nefndin leggur til ýmsar úrbætur til að efla tengsl og samvinnu safna og skóla: 

1. Útgáfu kynningarbæklinga um söfnin 

2. Safnfræði verði fastur liður í kennaramenntun 

3. Haldin verði námskeið fyrir kennara 

4. Samvinna verði tekin upp milli skólayfirvalda og safna um gerð námsefnis 

5. Söfnin sjái um uppfærslu sérsýninga, skólasýninga og/eða farandsýninga 

6. Stærstu söfnunum verði gert kleift að koma á fót embætti er yrði aðaltengiliður við 

fræðslukerfið (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981:10). 

Í skýringu við 6. lið kemur fram athyglisverð tillaga, því lagt er til að stofnaðar verði stöður 

við ríkissöfnin (Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands og Náttúrufræðistofnun Íslands).35 „Í 

þessum tilvikum yrðu að koma sérstakar fjárveitingar, eða sérstakur starfsmaður (safntæknir, 

safnlektor) og væri verksvið hans að sinna þörfum skólanna (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981:13).“  

Niðurstöður nefndarinnar eru athyglisverðar, en frumkvæði að úrbótum virðist fyrst og 

fremst koma frá skólayfirvöldum. Áhugi á safnfræðslu í söfnunum sjálfum virðist vera 

hálfvolgur, með nokkrum undantekningum þó.   

5.3 Svör safna við könnun nefndarinnar 

Undirtektir safnmanna við spurningum þeim sem nefndin leggur fyrir þá eru víða fremur 

dauflegar og bera safnmenn fyrir sig mannfæð og fjárskorti. Þó telja þeir flestir að aukin 

samskipti safna og skóla séu jákvæð ef fyrrnefnd atriði um sérstakar fjárveitingar og 

starfsmenn yrðu færð til betri vegar.  

Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur svarar spurningalistanum fyrir hönd 

Þjóðminjasafnsins. Í svari hans kemur fram að skólaferðir hafi verið skipulagðar á safnið frá 

1960, skólahópar fái að koma utan venjulegs opnunartíma36 en um aðra fyrirgreiðslu sé vart 

                                                      
35

 Náttúrufræðistofnun Íslands er þarna talin meðal safna, því á þessum tíma var sýning á hennar vegum á 

Hlemmi. 
36

 Þá var safnið opið í tvær og hálfa klukkustund, fjórum sinnum í viku.  
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hægt að tala. Þó hafi verið útbúið verkefnablað í tengslum við ljósfærasýningu safnsins sem 

standi kennurum til boða.37 Guðmundur segir að sér sé ekki kunnugt um að efnt hafi verið til 

sérstakrar kynningar á safninu fyrir kennara eða nemendur, en að vel væri möguleiki á að 

efna til kynningarnámskeiða fyrir kennara um safnið, „þó að ekkert slíkt sé fyrirhugað eða 

hafi komið til tals“. Guðmundur telur vel gerlegt að setja upp skólasýningar í safninu en segir 

réttilega: „Satt best að segja, ættu allar sýningar að geta kallast skólasýningar“. Hann klykkir 

út með að lýsa þeirri skoðun sinni, „að samskipti safns og skóla mætti best auka, ef 

skólakerfið gæti lagt til mann, sem eingöngu sinnti safnamálum. Að sjálfsögðu fengi hann 

allan stuðning frá safninu. Slíkur maður gæti orðið sá tengiliður milli safns og skóla, sem nú 

skortir svo átakanlega“ (Guðmundur Ólafsson 1979). 

Guðný Gerður Gunnarsdóttir, nýráðinn starfsmaður Árbæjarsafns með safnkennslu meðal 

annars á sinni könnu, svarar spurningalistanum fyrir hönd safnsins. Hún segir: „Samskipti 

safnsins við skólana hafa hingað til aðallega verið þannig, að kennarar hafa leitað til safnsins. 

Tekið er á móti nemendahópum og þeim fylgt um svæðið og sýnd húsin og sagt frá helstu 

atriðum úr sögu húsanna og sögu Reykjavíkur [...]. Þessar heimsóknir hafa gefist misjafnlega 

vel. Oftast koma nemendur óundirbúnir og kennurum hættir til að líta á ferðina eingöngu 

sem tækifæri til að komast út fyrir skólastofuna (Guðný G. Gunnarsdóttir 1979).“ 

Síðan segir Guðný frá tilraun safnsins til að koma kennslunni í fastara form með því að 

útbúa verkefni fyrir 7. bekk grunnskóla, annars vegar kynningarblað, sem sent er í skólana 

fyrir heimsóknina og hins vegar verkefni til úrvinnslu í safninu. „Safnið hafði samband við 

Skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins sem hefur kynnt samfélagsfræðikennurum 

þessa starfsemi.“  

Guðný bendir á að safnið sé fjársvelt og geti ekki ráðið fleiri safnverði, en „[s]kólakennsla 

er einn mikilvægasti þáttur í starfsemi hvers safns og útisafn ætti að geta boðið upp á alveg 

sérstaka möguleika í þessu sambandi“ (Guðný G. Gunnarsdóttir 1979). 

Eyþór Einarsson forstöðumaður Náttúrufræðistofnunar Íslands segir kennara barna- og 

unglingaskóla oft koma með nemendur í sýningarsalinn utan venjulegs sýningartíma og sé 

þeim veitt sérstök leiðsögn ef þeir óska þess, en oftast séu það kennararnir sjálfir sem 

leiðbeina nemendum sínum. Hann segir stofnunina hafa sótt um fé til þess meðal annars að 

                                                      
37

 Sýningin hét „Ljósið kemur langt og mjótt“ og var Guðmundur sjálfur höfundur hennar. Sýningarinnar er getið 
í bæklingi frá skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins, Um samfélagsfræðina,  sem kom út í apríl 1979. 
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útvega skólum sýnishorn af ýmsum náttúrugripum, en þeim beiðnum hafi verið synjað. 

Náttúrufræðistofnun sé þó reiðubúin að taka upp samstarf við skólakerfið, en þá þurfi til 

þess sérstaka fjárveitingu (Eyþór Einarsson 1979). 

Helgi Hallgrímsson á Náttúrugripasafninu á Akureyri svarar einnig og segir útilokað að 

safnið standi fyrir skólaþjónustu nema til þess komi sérstök fjárveiting,  „og helzt svo mikil að 

hægt væri að ráða sérstakan mann til að sinna henni“ (Helgi Hallgrímsson 1979). 

Edda Eiríksdóttir á Nonnasafni á Akureyri svarar því til að öllum nemendum í 5. bekk 

grunnskólans á Akureyri hafi, á skipulegan hátt, verið kynnt safnið og fái leiðsögn um það 

ásamt kennurum sínum.  Hún telur safnið einnig í stakk búið til að efna til kynninga og stuttra 

námskeiða, setja upp sérstakar bókasýningar í safninu og styðja að gerð námsefnis og 

fræðslu um rithöfundinn Jón Sveinsson, líf hans og störf (Þórir Sigurðsson 1981:21). 

Fyrrgreind svör sýna svo ekki verður um villst að söfnin voru á þessum tíma undirmönnuð 

og fjársvelt og illa í stakk búin til að taka við stórum hópum skólanemenda í fræðslu. Þau 

telja þó málefnið mikilvægt en af því geti ekki orðið nema fjárveitingar verði auknar og 

sérstakur starfsmaður ráðinn. Í lokaorðum skýrslunnar segir:  

„Þessi skýrsla sem hér liggur fyrir fjallar fyrst og fremst um það sem kalla mætti 
almennan samskiptagrundvöll safna og skóla. Það er von okkar að þessi skýrsla 
geti verið grundvöllur fyrir frekari umræðu um þessi mál bæði innan safnanna og 
skólanna og milli þessara aðila. Starfsmenn safnanna verða m.a. að svara þeirri 
spurningu hvort þeir í raun óski eftir að nemendur á grunnskólastigi komi í 
viðkomandi safn og ef svo hvers vegna og ennfremur hvað safnið geri í raun til að 
örva og kynna efni sitt fyrir skólanemendum. Það er áríðandi að hvert safn 
skilgreini stöðu sína og þá þjónustu sem þau eru tilbúin til að veita 
skólanemendum. Söfnin eru m.a. varðveislu-, rannsóknar- og fræðslustofnanir og 
það hlýtur að vera metnaður þeirra að kynna efnivið sinn á þann hátt að það 
nýtist sem best ólíkum aldurshópum, sem hafa ólíkar forsendur til að tileinka sér 
það sem er sýnt og varðveitt í söfnunum. Að sjálfsögðu er það nauðsynlegt og 
eðlilegt að söfnin hafi um það nána samvinnu við skólakerfið hvernig eigi að 
standa að heimsóknum nemenda. Starfsmenn safnanna eru yfirleitt lítt kunnugir 
hvaða námsefni er kennt í skólunum á hverju aldursstigi, hvers konar 
fræðsluaðferðir séu hentugar hverjum aldurshópi og hvernig nemendur séu 
almennt þekkingarlega undir það búnir að heimsækja söfnin. En það má einnig 
spyrja að því hvaða þekkingu hafa almennir kennarar á grunnskólastigi á 
söfnunum og þeim möguleikum sem þau hafa upp á að bjóða? Í þessum efnum 
er nauðsynlegt að gera stórátak að kynna kennurunum það sem söfnin geta 
boðið upp á og þá margvíslegu möguleika á samtengingu milli námsefnis og 
efniviðs safnanna, sem eru fyrir hendi“ (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981:21). 
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Í lokin leggur nefndin til að haldin verði ráðstefna um grundvöll samstarfs safna og skóla 

og í framhaldi af henni yrði komið á fót samstarfsnefnd sem hefði meðal annars frumkvæði 

að samtengingu safna og einstakra kennslugreina.  

Þarna kalla fræðsluyfirvöld beinlínis eftir samstarfi við söfn og safnkennslu í tengslum við 

námskrá. Starfsmenn safnanna eru meðal annars spurðir að því „hvort þeir í raun óski eftir 

að nemendur á grunnskólastigi komi í viðkomandi safn og ef svo hvers vegna og ennfremur 

hvað safnið geri í raun til að örva og kynna efni sitt fyrir skólanemendum.“ Þarna örlar á 

ákveðinni óþolinmæði gagnvart söfnum og gefið í skyn að þau hafi dregið lappirnar í þessu 

máli. Ekki er ljóst hvort og þá hvernig niðurstöður og tillögur nefndarinnar voru kynntar 

skólum og safnastofnunum eða hvort þeim var fylgt eftir á einhvern hátt. Hins vegar kemur 

fram í skýrslunni að breyting hafði þegar orðið á fyrirkomulagi safnkennslunnar í Reykjavík og 

verður nánar sagt frá henni í næsta kafla.  
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6 Safnkennsla í tengslum við námskrá festist í sessi 

Árið eftir skipan nefndar um samstarf safna og skóla, 1980, tekur Sólveig Georgsdóttir38 við 

starfi safnkennara á vegum menntamálaráðuneytisins (Þór Magnússon 1982:165) og sendir 

bréf til fræðsluyfirvalda með tillögum að breytingum á skipulagi skólaþjónustu safna í þeim 

tilgangi að tengja hana námskrá grunnskólanna (Sólveig Georgsdóttir 1980). Fræðsluráð fellst 

á tillögur Sólveigar og mælir með því við menntamálaráðuneyti að þær verði settar í 

framkvæmd (Kristján J. Gunnarsson 1980). Ekki virðast yfirvöld ganga í takt í upphafi, því í 

ársbyrjun 1982 fellur starfsemin niður um tíma (Kristján J. Gunnarsson og Sigurður Helgason 

1982). Því er kippt í liðinn og í upphafi árs 1983 eru safnkennarar menntamálaráðuneytisins 

orðnir tveir, er Bryndís Sverrisdóttir39 hefur störf við hlið Sólveigar á Fræðsluskrifstofu 

Reykjavíkur, þar sem safnkennarar höfðu aðsetur þótt þær væru starfsmenn ráðuneytisins 

(Þór Magnússon 1984:173). Safnkennarar skiluðu skýrslum til menntamálaráðuneytis þar 

sem fram komu meðal annars tölur yfir safnheimsóknir á þau söfn sem þær höfðu umsjón 

með.  

Til er starfslýsing safnkennaranna, sennilega frá árinu 1983, þar sem fram kemur, að 

verksvið þeirra sé „að sjá um kennslu grunnskólanemenda, og í vissum tilfellum einnig 

annarra, á minja-, lista- og náttúrufræðisöfnum. (Hér er um að ræða skóla hvar sem er á 

landinu, en enn sem komið er einungis söfn á Reykjavíkursvæðinu). Í þessu felst m.a.:  

 

 að semja námsefni, þ.e. lesefni og leiðbeiningar fyrir kennara og nemendur, verkefni fyrir 

nemendur o.fl.  

 að skipuleggja safnaferðirnar, semja við söfn um tilhögun og samstarf, kynna starfsemina 

og verkefnin í skólum og á söfnum 

 að halda námskeið fyrir kennara og starfslið safna um notkun safna í kennslu 

 að stjórna kennslustundum á söfnum og fleira“
 
  

(Bryndís Sverrisdóttir og Sólveig Georgsdóttir, 1983?).
 
 

                                                      
38

 Sólveig var menntuð í þjóðháttafræði, fornleifafræði og listfræði og hafði unnið við safnkennslu á Nordiska 

Museet og Skansen í Stokkhólmi. 
39

 Bryndís Sverrisdóttir var menntuð í þjóðháttafræði, fornleifafræði og uppeldis-og kennslufræði frá 

háskólanum í Lundi í Svíþjóð og hafði starfað við íslenskukennslu í grunnskólum í Lundi. 
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Kennarar höfðu samband við safnkennarana, sem bókuðu tíma á því safni sem kennarar 

óskuðu eftir að heimsækja með nemendur sína. Safnkennarar sáu einnig um að bóka rútur 

sem fluttu nemendur á söfnin, en rútuferðir voru greiddar af borgarsjóði (Kristján J. 

Gunnarsson og Sigurður Helgason 1982). Frumkvæðið að heimsókninni færðist nú yfir á 

kennarana, sem gátu bókað heimsókn þegar þeim hentaði miðað við framvindu námsins. 

 

Árið 1982 skrifar Sólveig Georgsdóttir safnkennari í Ljóra, tímarit Félag íslenskra 

safnmanna:  

„Á seinni árum hefur tilhögun safnferða verið að mestu leyti hin sama, þ.e.a.s. 
farið hefur verið með alla 13 ára nemendur úr skólum Reykjavíkur á Ásgrímssafn 
og 14 ára á Þjóðminjasafnið. Frekar hefur verið um safnkynningu að ræða en 
safnkennslu. Litið hefur verið á safnferðir sem tilbreytingu í amstri 
hversdagslífsins, án nánari tengsla við námsefni. [...] S.l. vetur hefur orðið nokkur 
breyting í þessum málum. Ákveðið var að dreifa safnferðum meira á 
aldurshópana, byrja með mun yngri nemendur en fyrr og tengja safnferðir á 
Þjóðminjasafnið námsefni í samfélagsfræði. Ekki var leitast við að láta allar 
bekkjardeildir ákveðins aldurshóps fara á safn, heldur var safnkennsla boðin 
skólunum sem þjónusta, þannig að kennarar gátu pantað tíma og komið á safn 
þegar bekkjunum hentaði með tilliti til framvindu náms“ ( Sólveig Georgsdóttir 
1982:22). 

Fram til 1986 voru safnkennarar menntamálaráðuneytis ábyrgir fyrir safnkennslu á 

velflestum söfnum í borginni, eða á Þjóðminjasafni, Listasafni Íslands, Ásmundarsafni, 

Ásgrímssafni, Listasafni Einars Jónssonar og Kjarvalsstöðum og unnu þar að auki verkefni við 

farandsýningar, til dæmis í Norræna húsinu. Í skýrslu fyrir veturinn 1983-84 kemur fram að 

alls hafi 163 bekkjardeildir heimsótt Þjóðminjasafnið og að safnkennarar (eða safnakennarar, 

eins og segir í skýrslunni) hafi heimsótt alls 31 bekkjardeild í skóla fyrir heimsókn. Boðið er 

upp á verkefni fyrir 1. bekk (í landbúnaðardeild safnsins), 2.-3. bekk (Úr mjólk í mat), 4. bekk 

(Landnám Íslands) og 7. bekk (Kjör fólks á fyrri öldum), auk tvenns konar yfirlitsverkefna sem 

ekki tóku mið af ákveðnu námsefni, ætluð 3. bekk og 7.-9. bekk (Bryndís Sverrisdóttir og 

Sólveig Georgsdóttir 1984).  

Safn Ásgríms Jónssonar hafði fengið heimsóknir skólahópa í fjölda ára eins og áður hefur 

komið fram, en veturinn 1983-84 er safnkennurum í fyrsta sinn boðið að velja myndir á 
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skólasýningu safnsins.40 Einkum var boðið nemendum 3. bekkjar og þeim sent 

undirbúningsefni í skólana fyrir heimsókn.  

Safn Einars Jónssonar er sagt lokað og hafi því verið horfið frá nokkurra ára hefð að bjóða 

6. bekk í heimsókn á safnið,41 en „verið er að vinna að nýju samstarfsformi“, eins og segir í 

skýrslunni (Bryndís Sverrisdóttir og Sólveig Georgsdóttir 1984:2).  

Ásmundarsafn við Sigtún var opnað almenningi haustið 1983 og fór nýr forstöðumaður 

safnsins, Gunnar Kvaran, þess á leit við safnkennarana að þær gerðu verkefni handa 

nemendum um yfirlitssýningu á verkum Ásmundar og sæju um kennslu í safninu. 

Safnkennarar sömdu verkefni fyrir 6 ára og 5. bekk „og eru þau síðarnefndu mjög viðamikil“, 

eins og segir í skýrslunni. „Gífurleg aðsókn var að safninu, miðað við að safnakennsla [svo] 

þar er ný af nálinni. Alls tóku 57 bekkjardeildir þátt í kennslunni og er óhætt að segja að hún 

hafi gefið góða raun, enda gafst nemendum tækifæri til þess að handfjatla mörg af 

verkunum og leika sér í styttum í garðinum í lok kennslustunda.“  

Safnkennararnir segja svo frá markmiði heimsóknanna í grein í Morgunblaðinu: „Við 

reynum að ganga út frá þeim mál- og myndskilningi sem börn á þessum aldri (þ.e. 11 ára 

börn, innskot höf.) hafa. [...] Umfram allt eiga verkefnin að vera skemmtileg og kenna 

krökkunum að skoða safnið þannig að þeim finnist gaman að koma. Fyrir heimsóknina 

undirbýr kennari bekkjarins hana með því að segja frá Ásmundi, gefa yfirlit yfir stílferil hans 

og þau tákn sem notuð eru í verkunum (Morgunblaðið 14.10.1983:16-17).“ 

Auk þessa er nefnt í skýrslunni að samstarf við Náttúrufræðistofu Kópavogs sé í 

undirbúningi og að gott samstarf og samráð hafi verið við Árbæjarsafn, sem sé „eins og fyrr 

eina safnið í Reykjavík sem býður upp á safnakennslu á eigin vegum“ (Bryndís Sverrisdóttir og 

Sólveig Georgsdóttir 1984).  

Haustið 1984 senda safnkennarar myndarlega dagskrá út í grunnskólana þar sem gerð er 

grein fyrir safnkennslu á Þjóðminjasafni, Ásgrímssafni, Ásmundarsafni, Listasafni Einars 

Jónssonar, Árbæjarsafni og Náttúrufræðistofu Kópavogs. Sérstakt nýnæmi þetta haust er 

leikþátturinn Hvaðan komum við? eftir Árna Björnsson, fluttur af Borgari Garðarssyni í 

Árbæjarsafni. Leikþátturinn fjallaði um gamla bændasamfélagið og unnu safnkennarar 

                                                      
40

 Hrafnhildur Schram var forstöðumaður Ásgrímssafns frá 1984-1988. 
41

 Ólafur Kvaran, forstöðumaður Safns Einars Jónssonar, bauð öllum 6. bekkjum á safnið og sá sjálfur um 

fræðsluna frá 1979-1981 (sjá: Sólveig Georgsdóttir 1981). 
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menntamálaráðuneytis sýningu og leiðsögn í tengslum við leikþáttinn í samvinnu við 

safnkennara Árbæjarsafns (Bryndís Sverrisdóttir og Sólveig Georgsdóttir 1985:3).42 

Skólaárið 1985-86 er sett upp stór sýning á Kjarvalsstöðum í tilefni af aldarminningu 

Kjarvals og eru safnkennarar menntamálaráðuneytisins fengnir til að vinna hefti með 

kennsluefni (Bryndís Sverrisdóttir og Sólveig Georgsdóttir 1985) og taka á móti skólahópum. 

Aðsókn var mikil, eða alls 180 bekkjardeildir sem nutu leiðsagnar safnkennaranna. Aðsókn á 

hin listasöfnin þrjú, Ásgrímssafn, Ásmundarsafn og Listasafn Einars Jónssonar minnkaði að 

sama skapi meðan á sýningunni stóð. Þjóðminjasafnið var jafn vinsælt og áður, en þangað 

komu 214 bekkjardeildir. Skólum var einnig boðið að sjá sýninguna Tónlist á Íslandi í 

Norræna húsinu og var óskað eftir milligöngu safnkennara við skipulagningu 

skólaheimsókna. Náttúrufræðistofa Kópavogs fékk aðstoð safnkennara við kynningu í skólum 

á sýningu stofunnar um hvali og jókst aðsókn til muna við það (Bryndís Sverrisdóttir og 

Sólveig Georgsdóttir 1986:4). 

Safnkennslan tók miklum breytingum á níunda áratugnum, en þarna kemst á sú tenging 

við námskrá grunnskólanna sem enn er við lýði í dag. Markmið safnkennaranna var þó að 

komast í nánari tengingu við safnastarfið og verða starfsmenn safnanna í stað þess að standa 

utan við safnastarfið og heimsækja söfnin sem gestir.  

Þegar Sólveig Georgsdóttir lét af störfum árið 1986 var ákveðið að breyta fyrirkomulaginu. 

Bryndís Sverrisdóttir fékk nú aðsetur á Þjóðminjasafni Íslands og í ársbyrjun 1987 var Rakel 

Pétursdóttir ráðin safnkennari Listasafns Íslands (Bryndís Sverrisdóttir 1986). Þar með var 

langþráðu takmarki náð. Safnkennarar höfðu nú möguleika á að taka þátt í safnstarfinu og 

vinna með öðrum safnmönnum á jafnréttisgrundvelli. Ekki var verra að laun safnkennaranna 

voru áfram um sinn greidd með sérstakri fjárveitingu frá menntamálaráðuneyti þannig að 

ekki var verið að klípa af takmörkuðu fé safnanna sjálfra. Þetta fyrirkomulag var við lýði allt 

til janúar 1994 er stöðurnar voru endanlega fluttar undir söfnin.  (Þór Magnússon 1994:199).  

Ekki leikur nokkur vafi á því að þetta var gæfuspor fyrir safnkennslu á söfnum í eigu 

ríkisins og verður einnig til þess að safnkennarar voru fljótlega ráðnir að fleiri söfnum, eins og 

til dæmis Listasafni Reykjavíkur, en þangað var fyrsti safnkennarinn ráðinn árið 1991. 

AlmaDís Kristinsdóttir (2011:18) hefur viljað miða upphaf safnfræðslu Borgarlistasafnanna 

við árið 1991 en það fær ekki staðist, því eins og fram kom hér að ofan höfðu safnkennarar 

                                                      
42

 Leikþátturinn var upphaflega fluttur á Listahátíð 1984 en var styttur og aðlagaður þörfum skólanna.  
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menntamálaráðuneytisins séð um fjölbreytta safnfræðslu á Ásmundarsafni frá 1983 er safnið 

var opnað almenningi og á Kjarvalsstöðum veturinn 1985-1986. Safnkennsla átti sér enn eldri 

rætur á Listasafni Einars Jónssonar og Ásgrímssafni, eins og fram hefur komið. Ekki verður 

fjallað nánar um þróun safnkennslu á listasöfnunum í þessari ritgerð, en hún hefur fest í sessi 

þar á síðustu áratugum (sjá t.d. AlmaDís Kristinsdóttir 2010 og 2011).  

6.1  Safnfræðsla á Þjóðminjasafni Íslands  

Þjóðminjasafn Íslands er stærsta menningarminjasafn landins og jafnframt höfuðsafn frá 

árinu 2001. Þar hófst safnkennsla árið 1960, þar hafa starfað margir safnkennarar og því við 

hæfi að rekja þróun safnfræðslunnar þar í stuttu máli.  

Eins og fyrr hefur verið greint frá var safnkennsla við safnið með mjög svipuðu sniði frá 

1960-1980 og byggðist á leiðsögn um safnið. Ekki var leiðsögnin beintengd námsefni á 

þessum tíma, en safnkennari fór í skóla og undirbjó heimsóknina og tók m.a. með sér nokkra 

gripi sem nemendur fengu að skoða (Hrafnhildur Schram 2012). Upp úr 1980 er farið að 

tengja safnkennslu markvissar við námskrá og bjóða verkefni fyrir ýmsa aldurshópa á 

safninu. Eftir að safnkennslan var færð inn á safnið árið 1986 var hægt að veita skólunum 

betri þjónustu og þróa kennsluna í tengslum við aðra starfsemi safnsins. 

Í skýrslu um safnkennslu við Þjóðminjasafnið veturinn 1987-88 kemur fram að eftirspurn 

eftir safnkennslu við safnið eykst jafnt og þétt, jafnvel þótt Listasafn Íslands hafi nú verið 

opnað á nýjum stað og veiti því vissa samkeppni (Bryndís Sverrisdóttir 1988a). Í ársskýrslu 

Þjóðminjasafnsins fyrir 1987 segir að alls hafi 6.100 skólanemar sótt safnið heim það árið 

(Þór Magnússon 1987:141).  

Safnkennslan var í stöðugri þróun og árið 1988 er eitthvað í boði fyrir alla bekki 

grunnskólans. Tilraunir voru gerðar með ýmsar aðferðir, til dæmis var Bryndís Gunnarsdóttir 

með brúðuleikhús fyrir 2. bekk grunnskóla um stúlkuna Gunnu á Hóli þar sem sagt var frá lífi 

barna „í gamla daga“. Í tilefni af 125 ára afmæli safnsins þetta ár var boðið til 

teiknisamkeppni meðal grunnskólanema og haldin sýning á myndunum í Bogasal (Þór 

Magnússon1988:225). 

Árið 1989 eru skólanemar á Þjóðminjasafni orðnir 7474 talsins. Að hluta til má þakka 

þessa góðu aðsókn því að í janúar var opnuð sýningin Víkingar í Jórvík og vesturvegi sem gerð 

var í samvinnu við Norræna húsið og sett upp annars vegar í sýningarsal í kjallara þess og 

hins vegar í Bogasal Þjóðminjasafnsins. Meginhluti sýningargripa var fenginn að láni frá 
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Yorkshire Museum í York og gerði safnkennari verkefni um sýninguna fyrir skólahópa (Þór 

Magnússon 1990:179). Safnkennari hafði einnig frumkvæði að jólasýningum safnsins árin 

1988-90 (sjá t.d. Bryndís Sverrisdóttir 1988a) og kom ásamt fleirum að því að koma á 

jólasveinaheimsóknum á aðventunni, sem hófust árið 1988 og njóta enn mikilla vinsælda 

(Þór Magnússon 1988:225). Það er því ljóst að safnkennarinn hefur tekið virkan þátt í starfi 

safnsins umfram safnkennsluna, en það hefði aldrei komið til greina ef hann hefði komið 

utan frá, eins og áður var. Augljóslega hefur því þetta nýja fyrirkomulag gagnast bæði 

safnfræðslunni og safninu.  

Fyrsti safnkassinn til útláns í skóla var gerður á Þjóðminjasafninu árið 1988, en í honum 

voru snældur, kambar og önnur áhöld tengd tóvinnu, auk leiðbeiningaheftis fyrir kennara 

(Bryndís Sverrisdóttir 1989:60). Árið 1990 bættist við annar kassi um leiki og leikföng og 

fylgdi honum hefti um leiki barna um 1900 auk ýmissa leikfanga sem tíðkuðust fyrr á tímum 

(Bryndís Sverrisdóttir og Þórunn Þorgrímsdóttir 1990). Skólarnir fengu að hafa kassana í viku 

í senn og voru þeir mjög vinsælir.  

Á 125 ára afmæli Þjóðminjasafnsins árið 1988 var safnið að mörgu leyti í erfiðum 

aðstæðum. Safnhúsið var orðið mjög illa farið og þurfti viðgerða við; þegar rigndi rann 

regnvatnið í taumum niður salarveggina, meðal annars þar sem gersemar frá miðöldum 

héngu, oft óvarðar, á veggjunum. Grunnsýningin hafði staðið nánast óbreytt í 35 ár og var 

orðin að mörgu leyti óheppileg til safnfræðslu. Textar voru miðaðir við sérfræðinga eða fólk 

með sérstaka þekkingu á íslenskri menningarsögu og féllu engan veginn að þörfum 

skólabarna. Mikil áhersla var lögð á upplýsingar um höfunda gripa og eigendur en minni á 

þróun stílforma eða notkun gripa í daglegu lífi. Uppsetning sýningarinnar var einnig orðin 

gamaldags og hún höfðaði ekki vel til barna og unglinga. Ljóst var að endurbóta var þörf og 

skipaði menntamálaráðherra nefnd til að fjalla um framtíð safnsins (Bryndís Sverrisdóttir o.fl. 

1988). Vinafélag Þjóðminjasafns Íslands, Minjar og saga var stofnað 1988 safninu til styrktar, 

unnar voru tillögur um viðgerð hússins og vinna hafin við endurskipulagningu nýrrar 

grunnsýningar (Bryndís Sverrisdóttir 1991:8). Skipuð var sýninganefnd innan safnsins og 

ráðinn hönnuður til að vinna með henni að drögum að nýrri grunnsýningu (Bryndís 

Sverrisdóttir og Þórunn Þorgrímsdóttir 1993). Vegna fjárhagserfiðleika og áhugaleysis 

ráðamanna gekk þessi vinna hægt og lá niðri um árabil, en eftir miðjan tíunda áratuginn 
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ákváðu stjórnvöld að leggja fé til uppbyggingar á Þjóðminjasafninu og varð það til þess að  

endurbætt safnhús með nýrri grunnsýningu var opnað árið 2004.43 

Haustið 1990 segir Bryndís Sverrisdóttir skilið við safnkennsluna og í hennar stað annast 

Þóra Magnúsdóttir kennsluna um vorið en síðan taka Guðrún Haraldsdóttir og Berglind 

Skúladóttir við, í hálfu starfi hvor (Þór Magnússon 1992:139). Haustið 1992 kemur Sigrún 

Ásta Jónsdóttir til starfa (Þór Magnússon 1993:163) og er safnkennari Þjóðminjasafns til 

hausts 1996. Safnfræðslan virðist hafa verið mikið með sama sniði á þessu tímabili og í góðu 

samstarfi við skóla (Þór Magnússon 1998:168). 

Árið 1994 er safnið lokað vegna viðgerða og því er sett upp sýning í Aðalstræti 6 í tilefni af 

50 ára afmælis lýðveldisins og hét hún Leiðin til lýðveldis. Aðsókn skólahópa að henni var þó 

minni en búist var við (Þór Magnússon 1994:199). Safnið var opnað aftur haustið 1995 og þá 

koma 4119 nemendur í Þjóðminjasafnið, aðallega í landnámsfræðslu. Alls komu 1500 

nemendur í Sjóminjasafnið í Hafnarfirði, sem tilheyrði Þjóðminjasafni og rúmlega 200 í 

Nesstofusafn, eða alls 6400 nemendur á alla þrjá staðina (Þór Magnússon 1995:142).  

Samkvæmt minnispunktum Sigurborgar Hilmarsdóttur,44 sem tók við safnfræðslunni af 

Sigrúnu Ástu Jónsdóttur 1996 var safnfræðsla á Þjóðminjasafni í mjög svipuðum farvegi árin 

1996-1998 og hún hafði verið allt frá 1986, þ.e. tengd námskrá og í góðu samstarfi við skóla. 

Safnfræðsla um landnám Íslands var vinsælust, en nemendur leystu krossgátuverkefni í 

fjögurra manna hópum. „Ástæðan fyrir hinum miklu vinsældum þessara heimsókna var 

áreiðanlega að miklu leyti sú að í kennslubókinni Landnám Íslands var fjallað um gripi á 

Þjóðminjasafninu og stungið upp á heimsókn þangað“ (Sigurborg Hilmarsdóttir 2013b).  

Haustið 1998 var Þjóðminjasafninu lokað til að undirbúa nýja grunnsýningu og þá er 

áhersla lögð á fjarfræðslu, til dæmis með safnkössum og þátttöku í ýmsum verkefnum 

innanlands og utan (Sigurborg Hilmarsdóttir 2013b). Safnið er lokað í 6 ár, eða til 1. 

september 2004.  

Í maí 2002 var gerð áætlun um fræðslustarf Þjóðminjasafnsins fyrir árin 2002-2004 og var 

það hluti af undirbúningi vegna nýrrar grunnsýningar. Þar segir að það sé „markmið 

Þjóðminjasafnsins að efla, bæta og útvíkka fræðslustarf sitt í tengslum við nýjar sýningar. 
                                                      
43

 Efnt var til samkeppni um nýja grunnsýningu og bar sænska fyrirtækið Codesign sigur úr býtum. Sú 

undirbúningsvinna sem unnin hafði verið síðasta áratuginn lá þó til grundvallar við sýningagerðina. 
44

 Sigurborg Hilmarsdóttir hafði stundað kennslu í íslensku fyrir útlendinga og starfað hjá Stofnun Sigurðar 

Nordals 1994-1996.  
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Höfuðmarkmið safnfræðslu er að nýta safnkostinn til þess að nemendur geti kynnst 

einhverju sem ekki er kostur á annars staðar, „að læra af hlutunum“. Alkunna er að allt lærist 

best á því að gera eitthvað sjálfur, betur en með því að hlusta, horfa eða lesa“ (Sigurborg 

Hilmarsdóttir 2002:3).  Þarna er greinilega átt við að áhersla verði lögð á s.k. „hands-on“ 

fræðslu og ”learning by doing”, eða með öðrum orðum að gefa nemendum tækifæri til að 

snerta hluti og prófa sjálf  

Einnig er gerð áætlun um komur hópa á safnið og bent á mikilvægi þess að ráðinn verði 

annar starfsmaður við hlið safnkennara „við fyrstu hentugleika, svo hann geti tekið þátt í því 

uppbyggingarstarfi sem framundan er og komið inn með ferskar hugmyndir“ (Sigurborg 

Hilmarsdóttir 2002:11). Sigurborg bendir einnig á að einn helsti dragbítur á safnfræðslu sé 

skortur skólanna á fé til að greiða fyrir rútuakstur til og frá safni, en sú þjónusta hafði verið 

lögð niður árið 1996 (Þór Magnússon 1998:159).   

Safnkennarinn sem tók við af Sigurborgu, Sigrún Kristjánsdóttir45, fékk það verkefni að 

vinna undirbúning safnfræðslu í nýrri grunnsýningu fyrir enduropnun safnsins 2004. Hún 

segist lítið sem ekkert hafa þekkt til forsögu safnkennslunnar á Þjóðminjasafninu þegar hún 

hóf störf sem safnkennari, en hún hafði unnið við þjóðháttadeild safnsins frá 2001. Hún leitar 

því til kennara um samstarf, en þeir óska eftir því að safnfræðslan tengist aðalnámskrá og að 

í boði sé bæði lærdómur og upplifun, ekki skrifleg verkefni, en skemmtileg upplifun á 

námsefninu væri æskileg. Kennarar fengu aðstoð og leiðbeiningar á „netinu“. Nú var 

markmiðið að allir nemendur kæmu á tveggja ára fresti á safnið, allt frá 4ra ára 

leikskólabörnum og upp í síðasta bekk framhaldsskóla. Safnfræðslan var kynnt á vel sóttum 

fundi í Þjóðminjasafninu og einnig voru send út veggspjöld í skólana (Sigrún Kristjánsdóttir 

2013).  

Safnfræðslan á Þjóðminjasafninu hefur verið með svipuðu fyrirkomulagi frá 2004 til 

dagsins í dag, með þeirri viðbót að þróaðar hafa verið fræðsludagskrár fyrir sérhópa. 

Snertisafni var komið upp árið 2007 og er það mest notað fyrir blinda og sjónskerta 

nemendur og eldri borgara. Safnkassarnir um tóvinnu og leiki barna hafa verið endurnýjaðir 

og nýjum bætt við. Safnkennarar sitja nú í sýningateymum þar sem þeir hafa möguleika á að 

fylgjast betur með því og hafa áhrif á hvernig sýningin þróast á undirbúningstímanum. Árið 
                                                      
45

 Sigrún Kristjánsdóttir var með þjóðfræðimenntun frá Háskóla Íslands og hafði unnið á þjóðháttadeild 

Þjóðminjasafnsins í eitt ár, 2001-2002. Starfsheiti Sigrúnar var „fagstjóri safnfræðslu“, en sú staða var lögð 

niður er Sigrún hætti störfum árið 2009. 
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2009 var gerð fræðslustefna fyrir safnið og er hún aðgengileg á vefsíðu þess 

(thjodminjasafn.is/fraedsla). 

Í viðtali við Helgu Einarsdóttur,46 núverandi safnkennara á Þjóðminjasafninu kemur fram 

að safnkennarar vinni samkvæmt fjölgreindakenningu Gardners og stefni að því að 

nemendur fái að „skynja safnið út frá öllum skynfærum, horfa, hlusta, tala, hreyfa sig [...]“ 

(sjá t.d. Gardner 2006). Reynt er að láta börnin setja sig í spor fólks á fyrri öldum, meðal 

annars með því að klæðast búningum sem eiga sér fyrirmyndir frá landnámssöld. 

Safnkennararnir vildu gjarnan hafa lengri tíma með börnunum en það er erfitt vegna 

skipulags skólastarfsins og eins kæmust þá færri að. Eftirspurn eftir safnfræðslunni er mjög 

mikil, en alls heimsóttu rúmlega 14000 nemendur Þjóðminjasafnið árið 2014 (Helga 

Einarsdóttir 2014). 

Safnfræðsla um landnám Íslands á Þjóðminjasafninu hefur notið sérstakra vinsælda allt frá 

upphafi. Frá því upp úr 1980 var unnið með verkefni í krossgátuformi og þau voru í notkun 

með litlum breytingum þar til safninu var lokað vegna viðgerða 1998.  Safnkennari fór í skóla 

til undirbúnings áður en nemendur komu á safnið en þær heimsóknir lögðust smám saman 

af eftir því sem safnkennslan varð vinsælli, því það vannst einfaldlega ekki tími til að sinna 

þeim. Í dag er landnámsfræðslan enn vinsælasta dagskráin í Þjóðminjasafninu. Hún fer fram í 

formi leiðsagnar og spjalls en nemendur fá að klæða sig í eftirgerðir búninga frá landnámsöld 

og fá hvert um sig nafn landnámsmanns eða landnámskonu (Helga Einarsdóttir 2014). 

 

6.2 Safnfræðsla á Árbæjarsafni 

Árið 1979 var Guðný Gerður Gunnarsdóttir ráðin að Árbæjarsafni til að sinna safnkennslu 

meðfram öðrum störfum.47 Safnstjórinn, Nanna Hermansson, sendi hana fljótlega til 

Danmerkur til þess að fræðast um safnkennslu á vegum Skoletjenesten á danska 

Þjóðminjasafninu, sem hún hafði síðan sem fyrirmynd er hún byggði safnkennsluna upp.  Í 

upphafi var áhersla lögð á „hands-on“  fræðslu, þar sem safnkennarinn var meðal annars 

með sýnikennslu í tóvinnu fyrir 11 ára og yngri, þar sem þau fengu að prófa að kemba og 

                                                      
46

 Helga Einarsdóttir er menntuð í þjóðfræði og er með kennsluréttindi. Auk Helgu er Steinunn 

Guðmundardóttir í 80% starfi, einnig menntuð í þjóðfræði og með kennsluréttindi. 
47

 Guðný Gerður Gunnarsdóttir var þjóðháttafræðingur (etnolog) frá Lundi í Svíþjóð. Nanna Hermansson var 

borgarminjavörður frá 1974-1984. 
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spinna. Verkefni um hús og húsakost voru í boði fyrir eldri hópa, þar sem þau fengu að mæla 

upp hús og vinna verkefni út frá sögu Reykjavíkur. Ýmsir sérhópar komu á safnið til að vinna 

með sögu hverfis síns. Það komu ekki fastir aldurshópar á safnið en mikið ákveðnir skólar og 

áhersla var lögð á eitthvað verklegt, að börnin fengju að prófa sjálf (Guðný Gerður 

Gunnarsdóttir 2012).  

Í heftinu Um samfélagsfræðina frá menntamálaráðuneytinu 1979 er minnst á þessa 

skólaþjónustu Árbæjarsafns. Þar segir:  

„Árbæjarsafn gerði síðast liðið haust tilraun með að bjóða grunnskólum 
Reykjavíkur nýja þjónustu í sambandi við heimsóknir skólanemenda í safnið. Er 
þetta enn þá einkum hugsað fyrir 7. bekk. Til að heimsókn í safnið komi 
nemendum að gagni þarf hún að vera í tengslum við þau viðfangsefni sem þeir 
eru að fást við í skólanum. Árbæjarsafn er minjasafn Reykjavíkur og því eru 
verkefni, tengd sögu borgarinnar, sérstaklega heppileg við skoðun á safninu. Þar 
er fjallað um þróun byggðar og atvinnuhátta í Reykjavík frá tímum Innréttinganna 
og fram á þessa öld. Þetta verkefni fellur vel inn í samfélagsfræðikennslu 7. 
bekkjar. (Menntamálaráðuneytið skólarannsóknadeild 1979:37).“ 

      Árbæjarsafn bauð einnig upp á endurmenntunarnámskeið fyrir kennara í nokkur ár um og 

eftir 1980. Engar fjöldatölur eru þó aðgengilegar um safnkennsluna á þessum árum. (Guðný 

G. Gunnarsdóttir 2012).  

      Árin 1988-1994 var Aðalbjörg Ólafsdóttir safnkennari á Árbæjarsafni. Hún tók einnig 

jöfnum höndum þátt í sýningagerð og öðrum safnastörfum meðfram safnkennslunni.48 Í 

fyrstu skýrslu sem gefin var út um starfsemi Árbæjarsafns árið 1991 segir að skólabörnum á 

safninu hafi fjölgað úr 5400 árið 1990 í um 7300 árið 1991 og er það þakkað góðri kynningu 

til skólanna. Af þessum fjölda eru það um 4500 börn sem njóta beinnar leiðsagnar 

safnkennara en afgangurinn eru „aðallega leikskólabörn og börn úr yngri bekkjum 

grunnskólanna, er voru þátttakendur á alls kyns leikja- og útilífsnámskeiðum“. Þess er getið 

að þrír yngstu bekkir grunnskólanna og 7. bekkur (þ.e. 12 ára börn) hafi verið duglegust að 

heimsækja safnið. „Skýringin er trúlega sú að námsefni þessara árganga í samfélagsfræði 

fjallar um daglegt líf fólks fyrr á öldum og safnið býður upp á verkefni í tengslum við þetta 

námsefni (Margrét Hallgrímsdóttir 1991:34).“ Þarna er því greinilega komin á tenging við 

námskrá grunnskóla. 

                                                      
48

 Aðalbjörg var kennaramenntuð og einnig menntuð í þjóðháttafræði og fornleifafræði frá Lundi í Svíþjóð. 
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      Heimsóknir skólabarna aukast jafnt og þétt næstu árin og árið 1998 koma 10.288 

nemendur á safnið, en ekki er þess getið hve margir þeirra nutu leiðsagnar safnkennara. Til 

1. mars 1998 er „safnfræðslustjóri“ í fullu starfi við safnið49 og auk þess koma þrír aðrir 

starfsmenn að fræðslunni í hlutastörfum. Þarna sést einnig starfsheitið „safnleiðbeinandi“ 

nefnt, og eru það starfsmenn í hlutastörfum. Nefnt er að fræðsluverkefni hafi verið 

endurskipulögð og að átta mismunandi verkefni séu í boði. Styrkur fékkst frá borgarráði til að 

ferja skólabörn á safnið með rútum (Margrét Hallgrímsdóttir 1998:17).  

       Í ársskýrslu fyrir árið 1999 er það nefnt að „deildarstjóri fræðsludeildar“50 hafi, ásamt 

deildarstjóra fræðsludeildar Kjarvalsstaða, unnið að gerð fræðslurits fyrir kennara „þar sem 

kynnt er framboð á fræðslu- og vettvangsferðum sem í boði eru fyrir börn í Reykjavík og 

nágrenni“ (Margrét Hallgrímsdóttir 1999:18). Fræðslumiðstöð Reykjavíkur sá um prentunina 

og var öllum kennurum í Reykjavík sent eintak (Gerður Róbertsdóttir og Ólöf K. Sigurðar-

dóttir 1999). 

      Árið 2006 er Sigurborg Hilmarsdóttir ráðin safnkennari við Árbæjarsafn í fullu starfi og 

titluð „verkefnisstjóri safnfræðslu“. Hún tók þó ávallt þátt í ýmsum störfum meðfram, eins og 

útgáfustörfum, sýningagerð og fleiru. 

      Safnfræðsla á Árbæjarsafni hefur þróast jafnt og þétt í gegnum árin og áberandi er, bæði 

af ársskýrslum og samtölum við starfsfólk, að safnkennarar þar hafa jöfnum höndum tekið 

þátt í ýmsum öðrum safnastörfum lengst af og sérstaklega sýningagerð, eins og kom fram í 

samtölum mínum við Guðnýju G. Gunnarsdóttur og Gerði Róbertsdóttur. Við sameiningu 

fjögurra safna Reykjavíkurborgar í Borgarsögusafn árið 2014 varð til sýninga- og fræðsludeild 

sem hefur á að skipa fimm starfsmönnum í sem svarar þremur stöðum og hefur því alla burði 

til að verða öflug eining.51 

6.3  Safnfræðsla á byggðasöfnum 

Fljótlega eftir að safnkennslunni fór að vaxa fiskur um hrygg í höfuðborginni upp úr 1980 og 

tengjast betur skólastarfi og námskrá tóku söfn á landsbyggðinni við sér og sóttust eftir 

aðstoð og leiðbeiningum um það hvernig best væri að nýta byggðasöfnin til kennslu. Það er 

                                                      
49

 Gerður Róbertsdóttir var safnfræðslustjóri, en hún segir þetta hafa verið eina veturinn sem hún var í 100% 

starfi við safnfræðslu en upp frá því hafi hún alltaf sinnt ýmsum safnstörfum meðfram (samtal 27. mars 2015). 
50

 Gerður Róbertsdóttir. Starfsheiti virðast vera nokkuð á reiki frá ári til árs. 
51

 Skv. upplýsingum frá Bergsveini Þórssyni í apríl 2015.  
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athyglisvert að það voru oft kennarar sem tóku frumkvæðið, en gjarnan í samráði við 

forstöðumenn byggðasafnanna. Safnkennarar menntamálaráðuneytisins reyndu að sinna 

þessum óskum og fóru út á land og hittu kennara og safnafólk (sjá t.d. Bryndís Sverrisdóttir 

og Sólveig Georgsdóttir 1986:4).   

Eftir að staða safnkennara færðist inn á Þjóðminjasafnið var talsvert haft samband við 

safnkennara til að fá aðstoð og ráðleggingar um safnkennsluna og var reynt að sinna því eftir 

föngum. Safnkennarinn fór meðal annars til Akureyrar til að liðsinna Aðalheiði 

Steingrímsdóttur forstöðumanni, sem kom á fót safnkennslu á Minjasafninu á Akureyri í 

upphafi árs 1988 (Bryndís Sverrisdóttir 1988:2),52 til Ísafjarðar til að fræða grunn-

skólakennara og til Egilsstaða á kennaraþing. Auk þess vann safnkennarinn verkefni fyrir 

skólabúðirnar á Reykjum í Hrútafirði sem stofnaðar voru 1988 (Bryndís Sverrisdóttir 1988b).  

Safnmannafundur var haldinn í Skógum 6.-8. október 1988 og flutti safnkennari 

Þjóðminjasafns erindi þar um stöðu safnkennslunnar í Reykjavík og á landsbyggðinni. Erindið 

birtist í Ljóra  árið eftir (Bryndís Sverrisdóttir 1989:58-59) . Í heftinu eru jafnframt skýrslur frá 

ýmsum byggðasöfnum og er ljóst af þeim að safnkennsla var komin til að vera og eftirspurn 

eftir aðstoð við að koma henni á fót í byggðasöfnunum var mikil (Ljóri 1989).  

Í Ljóra kemur meðal annars fram að Guðrún Kristinsdóttir forstöðumaður Safnastofnunar 

Austurlands útbjó verkefni fyrir Sjóminjasafnið á Eskifirði og Byggðasafn Austur-

Skaftafellssýslu  á Höfn í Hornafirði og heimsótti skóla til að kynna söfnin. Sigríður 

Sigurðardóttir á Byggðasafninu í Glaumbæ útbjó verkefni fyrir skólahópa árið 1988 og sama 

ár bauð Margrét Bóasdóttir á Byggðasafninu á Grenjaðarstað grunnskólanemum í fyrsta sinn 

á safnið. Hildur Hákonardóttir á Byggða- og listasafni Árnesinga á Selfossi tók á móti 

skólahópum og sama gerði Elísabet Sigurgeirsdóttir á Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi, en 

þar voru einnig settar upp skólasýningar í Halldórustofu og konur úr héraðinu sýndu 

skólanemum hvernig ullin var unnin og þau fengu að prófa áhöldin. Einnig var tekið á móti 

hópum í Sjóminjasafninu í Hafnarfirði (Ljóri 1989). 

Þar sem þróun safnkennslu á byggðasöfnum fylgdi í kjölfar þróunar á stærri söfnum í 

höfuðborginni verður ekki fjallað nánar um hana hér, en hún er sérstakt rannsóknarefni. 
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 Safnkennsla hófst á Minjasafninu á Akureyri 1. janúar 1988 og komu 1300 nemendur fyrsta árið.  
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7 Áhrifavaldar, aðferðir og aðstaða safnkennara 

7.1 Erlendar fyrirmyndir safnfræðslu á Íslandi 

Fyrir tíma veraldarvefsins var mun erfiðara um alla öflun heimilda en nú er og bókasöfn hér 

heima lítt búin af bókakosti um safnfræðslu. Það var því algerlega háð áhuga og úrræðum 

safnkennaranna sjálfra hvort og þá hvernig þeir öfluðu sér lesefnis og úrvalið var einnig 

takmarkað. Helsta leiðin til að fræðast um það nýjasta sem var að gerast á vettvangi 

safnfræðslunnar var að sækja ráðstefnur og fundi erlendis. 

Fyrir 1990 var tiltölulega auðvelt að fá styrki til námsferða, ýmist frá 

menntamálaráðuneyti, Bandalagi Háskólamanna (BHM) eða öðrum aðilum og sjóðum. 

Styrkirnir nægðu þó yfirleitt ekki fyrir kostnaði og dagpeningar frá vinnuveitanda voru 

sjaldnast í boði á þeim tíma (Sólveig Georgsdóttir 2012). Mikið valt á eigin frumkvæði 

safnkennaranna; ef þeir vildu fara í kynnisferðir til útlanda þurftu þeir oftast að bæta 

talsverðum upphæðum við úr eigin vasa. Íslenskir safnkennarar sóttu þing og stofnuðu til 

persónulegra kynna við safnkennara erlendis sem leiddi oft til heimsókna á söfnin síðar meir 

þar sem hægt var að fræðast um það sem nýjast var í safnfræðslumálum hverju sinni.  

Helstu lönd sem safnkennarar sóttu heim fyrir 1990 voru Norðurlöndin, Bretland, og 

Bandaríkin en það er þó augljóst að safnkennsla á Norðurlöndum, aðallega í Svíþjóð og 

Danmörku, var helsta fyrirmynd safnkennara á menningarminjasöfnum á Íslandi í upphafi 

níunda áratugar síðustu aldar (sbr. Guðný G. Gunnarsdóttir 2012 og Sólveig Georgsdóttir 

2012). Þær, því þetta voru allt konur, höfðu stundað nám í Svíþjóð og kynnst því hvernig 

söfnin voru notuð í kennslu og voru þar að auki í góðu sambandi við aðra safnkennara 

gegnum samtök eins og FUISM í Svíþjóð og ICOM-CECA í Danmörku. Síðarnefndu samtökin 

stóðu fyrir norrænni ráðstefnu í Sostrup slot í Danmörku í september árið 1985 og sóttu 

hana íslensku safnkennararnir þrír, Bryndís Sverrisdóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir og 

Sólveig Georgsdóttir. Gefin var út skýrsla eftir ráðstefnuna sem gefur góða hugmynd um 

stöðu safnkennslunnar á Norðurlöndum á þessum tíma (Lopdrup o.fl. 1985).  

Á þeim tíma sem hér um ræðir var safnfræðsla í samstarfi við skóla þegar í föstum 

skorðum í nágrannalöndum okkar. Mikið var lagt upp úr verkefnum sem unnin voru á 

söfnunum og markmiðið var að nemendur færu heim með nýja þekkingu sem bættist við það 

sem þeir lærðu í skólunum. Safnheimsókn átti að vera ánægjuleg upplifun en aðalmarkmiðið 
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var fræðsla. Þó var ekki einhlítt að öllum þætti æskilegt að vera með verkefnablöð á 

söfnunum og var umræða um „sheets or no sheets“ til dæmis lífleg í Englandi á þessum tíma 

(Guðný Gerður Gunnarsdóttir 2012).53  

Einnig var tekist á um það hvort og þá hvernig ætti að stýra heimsókninni, nota stöðluð 

eyðublöð eða vera með leikræna tjáningu, tala við börnin eða leggja áhersluna á „hands-on“-

fræðslu. Mikið var rætt hvort safnkennsla ætti að vera á forsendum safna eða skóla og 

aðhylltust flestir þá skoðun að safnfræðsla ætti að vera skipuleg, heimsóknin ætti að vera í 

samhengi við skólastarfið og í tengslum við námskrá. Safnkennsla átti ekki lengur að vera á 

forsendum safnanna einna heldur aðlöguð að þörfum skólanna og getu nemenda. 

Auk þess að sækja til Norðurlanda kom fyrir að íslenskir safnkennarar á níunda áratug 

síðustu aldar leituðu til Bandaríkjanna (Sólveig Georgsdóttir 2012). Það sem þar þótti 

forvitnilegast á þessum tíma voru annars vegar barnasöfnin (þ.e. sérstök söfn ætluð börnum) 

og hins vegar lifandi söfn eins og Colonial Williamsburg, þar sem reynt var að endurskapa 

lífið á ákveðnum tíma í sögunni og gæslufólk gekk um klætt að þess tíma sið. Hvorugt hefur 

þó náð fótfestu hérlendis enn sem komið er þótt hlutverkaleikir hafi tíðkast til dæmis á 

Víkingadögum í Hafnarfirði og á Gásum í Eyjafirði.   

Víkingasýningin í York á Englandi (Jorvik Viking Centre) var opnuð fyrir réttum 30 árum og 

var á þeim tíma það nútímalegasta sem í boði var hvað varðaði sýningatækni. Safnamenn 

almennt litu til þeirrar sýningar í andakt og voru safnkennarar þar engin undantekning. Allt 

sem gerði söguna lifandi þótti spennandi, enda höfðu flest söfn fram að því verið fremur 

dauflegar stofnanir og sýningar þeirra oft einsleitar. 

Eftir 1990 héldu safnkennarar áfram að sækja til Norðurlanda í leit að hugmyndum. Sigrún 

Ásta Jónsdóttir sótti ráðstefnu í Stokkhólmi í apríl 1996, um efnið „Norræn vitund, börn og 

söfn“ (Þór Magnússon 1998:168),54 og safnfræðslustjóri Árbæjarsafns, Gerður Róbertsdóttir, 

fór til Stokkhólms árið 1998 og kynnti sér safnkennslu á Borgarminjasafninu þar (Stockholms 

stadsmuseum) í boði Nönnu Hermansson, þáverandi borgarminjavarðar í Stokkhólmi 

(Margrét Hallgrímsdóttir 1998:16). 
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 Guðný Gerður og Sólveig sóttu námskeið í  Englandi á vegum FUISM árið 1983. Sagt er frá ferðinni í tímariti 
Föreningen för undervisning i svenska museer: FUISM i London 1983.  
54

 Museer, barn och nordisk identitet. Skipulögð af norrænu ráðherranefndinni og Nordiska Museet í 
Stokkhólmi 25.-26. apríl 1996. 
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Sigurborg Hilmarsdóttir sem starfaði sem safnkennari við Þjóðminjasafnið árin 1996-2002  

segir öll áhrif hafa komið frá Norðurlöndum á þeim tíma. Hún var í samstarfi við safnið í 

Kalmar, en árið 2000 fékkst styrkur frá Norrænu ráðherranefndinni til að vinna tvö verkefni 

um ungt fólk á tímamótum. Sigurborg tók þátt í gerð farandsýningar um bernsku Margrétar I. 

Danadrottningar, sem nefndist „Margrét litla og önnur börn á miðöldum“. Sú sýning kom til 

Íslands og var sett upp í Sjóminjasafninu í Hafnarfirði, sem þá var hluti Þjóðminjasafns. Hitt 

verkefnið kallaðist „Framtíðarsýn á Vegamótum“ og var undir forystu safnsins í Kalmar í 

Svíþjóð. Söfn og framhaldsskólar unnu saman að sýningagerð og gerðu myndbönd.55 

Sigurborg sagði að það hefði verið mjög lærdómsríkt að fá að kynnast hinu öfluga 

safnfræðslustarfi í Kalmar, en þar var meðal annars mikið unnið með búninga og 

hlutverkaleiki. Einn afrakstur þessa verkefnis voru landnámsbúningarnir, sem Bryndís 

Gunnarsdóttir hannaði árið 2000, og sem enn eru notaðir í Þjóðminjasafni við safnfræðslu 

um landnám Íslands (Sigurborg Hilmarsdóttir 2013b). 

Þegar Sigrún Kristjánsdóttir tók við af Sigurborgu árið 2002 fór hún í kynnisferð til 

Bandaríkjanna. Tilgangur ferðarinnar var að skoða safnbúðir, því það átti að opna safnbúð í 

Þjóðminjasafninu 2004, en Sigrún aflaði sér upplýsinga um safnfræðslu í leiðinni, meðal 

annars á Smithsonian safninu í Washington. (Sigrún Kristjánsdóttir 2013).  

Á Minjasafninu á Akureyri hefur verið safnfræðsla óslitið frá 1988. Haraldur Þór Egilsson 

var ráðinn safnkennari þar 2005 og hafði jafnframt safnfræðslu á Iðnaðarsafninu á sinni 

könnu. Eftir að hann hóf störf fór hann til Bretlands og kynnti sér safnfræðslu, meðal annars 

á söfnum sem störfuðu á svipuðum grundvelli og Minjasafnið á Akureyri (Haraldur Þór 

Egilsson 2013).  

Fyrstu safnkennararnir á Íslandi urðu að reiða sig á bækur og tímarit til að fá hugmyndir 

um nýjar safnkennsluaðferðir, auk þess að sækja þing erlendis og efna til persónulegra 

sambanda. Þá var eðlilegast að leita til Norðurlanda, enda fóru margir Íslendingar í nám 

þangað á þeim tíma. Eftir því sem fram liðu stundir og auðveldara varð að nálgast 

upplýsingar á „netinu“ urðu hugmyndabankarnir fleiri. Aukin sókn Íslendinga til náms í 

Bandaríkjunum hefur einnig haft sín áhrif innan safnfræðslunnar sem og í öðrum 

safnastörfum. Eins er líklegt að aukin notkun ensku á síðari árum og minnkandi þekking á 

Norðurlandamálum hafi þarna talsvert að segja. 
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 Samstarfsskóli Þjóðminjasafnsins var Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi.  
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7.2 Aðferðir í safnfræðslu 

Lengi vel var lítil fræðileg umræða um safnfræðslu meðal safnkennara á Íslandi, rétt eins og 

annars staðar. Íslenskir safnkennarar sóttu sér hugmyndir að safnfræðsluverkefnum til safna 

í nágrannalöndunum  en umræða um kenningar í safnfræðslu var í lágmarki, meðal annars 

vegna þess hve fámenn stéttin var framan af. Eins og fram hefur komið var engin eiginleg 

menntun fyrir safnkennara í boði og þeir því fyrst og fremst menntaðir í „hefðbundnum“ 

safnafögum eins og þjóðháttafræði, fornleifafræði, listasögu og sagnfræði, auk þess sem 

sumir voru með kennaramenntun eða kennslureynslu. Það þýðir þó ekki að safnkennarar hafi 

ekki fylgst með því sem var að gerast erlendis eða  þekkt til þeirra kenninga sem safnfræðsla 

byggir á. Að baki safnfræðslunni lágu meðal annars kenningar Jean Piagets og John Deweys 

(Egidius 1978)  en aðferðirnar voru í forgrunni – hvernig ætti að fræða um sögu og menningu 

þjóðarinnar á áhugaverðan hátt þannig að safnfræðslan væri viðbót við og framlenging af 

skólastarfinu, en þó ekki of lík því. Við val aðferðanna var hugað að því hvernig fólk lærir en 

ekki síður hvernig er kennt og hvaða aðferðir henta fyrir hvern aldurshóp (Hein og Alexander 

1998). Þetta var ekkert einstakt fyrir Ísland heldur kemur það víða fram að eitt af því sem 

hafi staðið safnfræðslu fyrir þrifum sé einmitt það að hún sé ekki byggð á fræðilegum grunni 

heldur byggist fyrst og fremst á aðferðum (Dobbs & Eisner 1986 ):82, Caston 1989:92, 

Hooper-Greenhill 2007:5). 

Í skýrslu frá Statens kulturråd 1999 þar sem fjallað er um stöðuna í safnfræðslumálum í 

Svíþjóð í lok síðustu aldar er varpað fram spurningunni: „Hvað er safnfræðsla?“ („Vad är 

museipedagogik?“). Höfundur svarar því til að það sé ekki hægt að fletta því upp í orðabókum 

eða alfræðiritum því þar fáist engin svör:  

„Safnfræðsla fyrir börn og unglinga hefur þróast frá því að vera framlenging af 
viðleitni til alþýðumenntunar og til þess að verða sjálfstæð og sérstök starfsemi. 
Það sem átti upphaf sitt í upplýsingaþrungnum leiðsögnum um hefðbundnar 
sýningar þróaðist í hinu frjálsa leikrými áttunda áratugarins yfir í fjölda 
mismunandi safnfræðsludagskráa og -aðferða. Safnfræðslan í dag höfðar til allra 
skilningarvita og er talsvert ólík þeirri kennslu sem fram fer í skólastofum (Berg 
1999:6-7, þýð. höf.).“56 
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„Från att ha varit en förlängning av den allmänna folkbildningssträvan har barn- och ungdomspedagogiken på 

museerna vuxit till en självständig och särpräglad verksamhet. Vad som började i informationstäta visningar av 

traditionella utställningar har tagit sig igenom sjuttitalets fria lekrum och kommit ut som ett mångfald av 

kulturpedagogiska modeller. Museipedagogiken arbetar idag med en bildning för alla sinnen, som formmässigt 

ligger rätt långt ifrån skolans undervisning.“ 



 

49 

 

Spurningunni um það hvaða aðferðir þeir noti við safnfræðsluna svara flestir sænskir 

safnkennarar á þá leið að þeir hafi enga sérstaka aðferð:  

„Þeir nota eigin blöndu af kennslufræðilegum módelum og kerfum sem eru í 
stöðugri þróun í samspili við nemendur. Hér má greina áhrif frá bæði Steiner og 
Montessori og öðrum óhefðbundnum kennslufræðilegum  aðferðum sem hafa 
komið til frá því á sjöunda áratugnum. Safnkennurum finnst sjálfsagt að setja 
saman mismunandi hugmyndir úr öllum áttum og nota í fræðslunni“ (Berg 
1999:7, þýð. höf.) 57 

Hið sama hefur átt við hér á Íslandi gegnum tíðina. Safnkennarar hafa sótt sér hugmyndir og 

innblástur til annarra landa og lagað að starfseminni án þess að mikið hafi verið um það rætt 

eða skrifað. Það þýðir þó ekki að fræðilegur grunnur hafi ekki verið fyrir hendi, en hann var 

ekki settur á blað. 

      George Hein hefur greint sýningar og fræðsludagskrár safna í fjóra flokka: 1) didactic, 2) 

stimulus-response, 3) discovery og 4) constructivist  (Hein 1998:14-40).58 Allir hafa eitthvað til 

síns ágætis og eru börn síns tíma. Dæmigerðar didactic-sýningar, eða sýningar þar sem 

fróðleikur er útskýrður, (AlmaDís Kristinsdóttir 2010:148), eru settar upp í tímaröð, með 

ákveðið upphaf og endi, mikla áherslu á fræðslu og kennslan miðar að því að fræða um 

ákveðna þætti sögunnar, frá hinu einfalda og til hins flóknara. Í „uppgötvunarsýningum“ 

(stimulus-response) er gjarnan lögð áhersla á gagnvirkni; þar eru hnappar til að ýta á og 

tölvur og ýmis tæki þar sem þekking gestanna er prófuð. Í „örvunarsýningum“ (discovery) er 

áherslan lögð á að gesturinn læri af reynslunni (e: learning by doing). Sýningar eru 

gagnvirkar, í textum er spurt spurninga, reynt að fá gesti til að hugsa sjálfstætt og 

vinnustofur fyrir börn og fullorðna veita aukna dýpt í þekkingarleitinni. Oft eru sýningar 

byggðar þannig upp að gestir geti valið hvernig þeir skoða þær. Síðasti flokkurinn byggir á því 

sem kallað er á íslensku hugsmíðahyggja (e: constructivist theory) en þar er áhersla lögð á að 

gesturinn skapi merkingu út frá eigin reynslu (e: minds-on). Sýningarnar hafa hvorki ákveðið 

upphaf né endi og í textum eru sett fram ýmis sjónarhorn sem gesturinn getur valið um og 
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„De laborerar med egna blandningar av pedagogiska modeller och system som fortlöpande finjusteras i 

samspel med de skolklasser de möter. Har finns influenser från såväl Steiner som Montessori som de 

alternativa kulturpedagogiska praktiker som vuxit fram sedan sextiotalet. Alla museipedagoger känner sig fria 

att plocka ihop moment och idéer fran olika håll till en egen verktygslåda [...].“   
58

 AlmaDís Kristinsdóttir hefur þýtt þetta sem 1) fróðleikur útskýrður, 2) uppgötvun, 3) örvun og 4) 

hugsmíðahyggja.  
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jafnframt bætt við sínu eigin. Áhersla er lögð á að prófa, velta fyrir sér og draga eigin 

ályktanir (Hein & Alexander 1998:40-43). Allt framantalið hefur verið prófað á Íslandi eins og 

annars staðar og oft er öllu blandað saman þegar sýningar eru settar upp og fræðsludagskrá 

unnin í tengslum við þær.  

      Eðlilega hafa áherslur og aðferðir breyst talsvert á þeirri rúmlega hálfu öld sem liðin er frá 

því skipulögð safnkennsla hófst hér á landi. Í stuttu máli má segja að safnfræðslan hafi þróast 

úr leiðsagnarformi yfir í verklega kennslu með verkefnum og „hands-on“-fræðslu, en sé nú 

fremur byggð á samræðuformi og samspili milli nemenda og safnkennara, þ.e. hafi færst nær 

„minds-on“ módeli hugsmíðahyggjunnar. Þetta er þó mikil einföldun vegna þess að 

mismunandi aðferðir hafa skarast á öllum tímum og voru og eru mismunandi eftir söfnum og 

einstökum starfsmönnum. 

Eftir að farið var að tengja safnfræðslu við námskrá upp úr 1980 verður kennsluþátturinn 

fyrirferðarmeiri. Það þykir ekki lengur nægja að skólanemendur komi á safnið og fái leiðsögn 

um sýningarnar í fylgd leiðsögumanns, heldur er mikið lagt upp úr því að heimsóknin skili 

einhverri nýrri þekkingu til nemandans og nýtist í náminu. Verkefnavinna verður því mjög 

áberandi í fræðslustarfinu þótt jafnframt sé reynt að gera hana skemmtilega. Gerð voru 

verkefni fyrir hina ýmsu aldurshópa og reynt að tengja við námsefni skólanna alls staðar þar 

sem það var hægt. Það var þó ávallt lögð áhersla á að upplifun barnanna yrði jákvæð svo að 

þau vildu koma aftur á safnið (Bryndís Sverrisdóttir 1989).   

Frá því um 1980 var lögð áhersla á verklega fræðslu („learning by doing“ og „hands-on“) 

alls staðar þar sem hægt var að koma því við. Eins og fram hefur komið fengu börn til dæmis 

að prófa að tæja ull, kemba og spinna, en aðstæður voru mis hagstæðar fyrir slíkt á 

söfnunum þar sem ekki mátti snerta hluti og lítil aðstaða var fyrir verklega safnfræðslu inni í 

sýningum. Þessi áhersla á verklega fræðslu virðist hafa minnkað talsvert síðustu árin og í 

staðinn er komin meiri áhersla á upplifun og spjall. Verkefnin hafa horfið víðast hvar og reynt 

er að höfða til nemenda á annan hátt, svo fræðslan verði ekki of lík þeirri sem nemendur fá í 

skólanum. 

7.3 Viðhorf safnafólks til safnkennslu    

Lisa Roberts segir að upp úr 1980 hafi safnfræðsla farið að þróast í átt til þess sem hún er í 

dag. Safnkennarar höfðu þá náð fótfestu inni á söfnum, tekið þátt í sýningagerð og sannað 
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að þeir gátu bætt þar miklu við, en um leið efldist andstaða „gömlu safnvarðanna“ sem töldu 

stöðu sinni ógnað (Roberts 1997:6).  

Lengi vel var safnfræðslan „fátæka frænkan“ við hliðina á ættingjum sínum, þeim söfnun, 

rannsóknum og sýningum (Roberts 1997:1). Eða eins og Barry Lord kemst að orði: „margar 

kynslóðir áhugasamra safnkennara þurftu að mæta afskiptaleysi eða jafnvel andstöðu 

háskólafólks, safnstjóra og safnvarða er þeir reyndu að byggja upp fagið“ (Lord 2007: xiii, 

þýð. höf.).59 Safnkennarar hafa löngum þurft að sitja undir ásökunum um að þeir „þynntu út 

fræðin“ í viðleitni sinni til að gera þau skiljanleg börnum og almenningi og í gegnum tíðina 

hefur af þessum sökum iðulega komið upp togstreita milli þeirra og sérfræðinga (e: curators) 

á söfnunum (Roberts 1997:6). Roberts segir að þetta ekki úr sögunni en nú standi 

safnkennarar ekki lengur sameinaðir gegn sérfræðingunum heldur séu margar stefnur og 

markmið sem togist á innan safnkennarasamfélagsins (Roberts 1997:151). Þessi togstreita 

virðist þó löngum hafa verið enn meira áberandi á listasöfnum en á menningarsögulegum 

söfnum, því áhersla á upplifun listarinnar í stað beinnar fræðslu hefur af hefð verið rík í 

listasöfnum í gegnum tíðina (Dobbs & Eisner 1986; Berry & Mayer 1989; Burnham & Kai-Kee 

2011).  

Í skýrslu Dobbs og Eisner frá 1986 um safnkennslu á listasöfnum kemur fram að 

safnkennarar töldu starf sitt hafa lágan „status“ og þeir sjálfir hefðu og litla möguleika á 

framgangi í starfi. Höfundarnir velta fyrir sér ástæðu þessa og komast að þeirri niðurstöðu að 

greinin sé enn í mótun, hana skorti kenningarlegan grunn og safnkennarana skorti þekkingu 

á kennslufræði og því hvernig nám fer fram (Dobbs & Eisner 1986:80 og 82). Safnkennarar 

voru mjög meðvitaðir um þetta, jafnvel uppi á Íslandi, ef marka má orð Sólveigar 

Georgsdóttur í viðtali við höfund, en hún sagði það hafa verið almennt viðhorf á þessum tíma 

að starf safnkennara væri ekki mikils metið og ekkert sem fólk að velja sér ef það ætlaði að 

vinna sig upp innan safnageirans (Sólveig Georgsdóttir 2012). 

Það fyrirkomulag að safnkennarar kæmu utanfrá til að sinna starfi sínu á söfnunum 

tíðkaðist víða um lönd og var það eitt helsta baráttumál safnkennara að verða fullgildir 

starfsmenn safnanna og fá tækifæri til að breyta starfseminni innan frá, eða eins og Sólveig 

Georgsdóttir kemst að orði: „Þeir vildu afla starfinu meiri virðingar og verða hluti af 
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 „...many generations of dedicated museum educators, who often had to establish our discipline in the face of 

indifference – or even hostility – from academics, directors, and curators.“  
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starfsmannateymi safna. Safnkennarar börðust fyrir því að fá að taka þátt í sýningagerð til að 

koma pedagógík að“ (Sólveig Georgsdóttir 2012).  

Áður en safnkennarar urðu hluti af starfsliði safna var mjög misjafnt hvernig tekið var á 

móti þeim á söfnunum. Margir fyrrverandi safnkennarar tala um að þeir hafi fundið fyrir 

ákveðinni tregðu frá þeim starfsmönnum safnanna sem litu á safnfræðslu sem óþarfa truflun 

frá safnastarfinu (Sólveig Georgsdóttir 2012, Hrafnhildur Schram 2012). Á þessum tíma höfðu 

starfsmenn safnanna oft takmarkað umburðarlyndi gagnvart háværum krakkahópum sem 

trufluðu hina helgu þögn sem samkvæmt gamalli hefð skyldi ríkja á söfnum. Safnkennarar 

fundu oftar en ekki fyrir því að þeir voru óvelkomnir á söfnin. Þetta var þó alls ekki algilt því 

sums staðar var safnkennurum mjög vel tekið, en viðmótið var misjafnt eftir söfnum og fór 

eftir því hvort þeir sem þar störfuðu voru almennt vinveittir safnfræðslu eða ekki. 

Hrafnhildur Schram, sem var safnkennari árin 1977-1980, segir að á Þjóðminjasafninu hafi 

verið „litið [...] á safnkennarann sem utanaðkomandi truflun, varla heilsað hvað þá boðið í 

kaffi, enginn stuðningur frá starfsfólki, talaði aðeins við gæslukonurnar sem þá voru í 

peysufötum og sátu og prjónuðu“ (Hrafnhildur Schram 2012). Hins vegar hafi henni verið 

tekið fagnandi á Ásgrímssafni þar sem mikill áhugi var á fræðslunni og forstöðukonan fylgdist 

vel með öllu. 

Sólveig Georgsdóttir sem tók við af Hrafnhildi tekur í sama streng. Hún hafði áður verið í 

sumarvinnu á Þjóðminjasafni, þekkti viðhorf gæslukvennanna, sem þá voru allar eldri konur, 

og neikvætt viðhorf nokkurra starfsmanna, sem virtust líta á safnfræðslu sem truflun í 

safnstarfinu (Sólveig Georgsdóttir 2012).  

Eftir 1986, þegar safnkennari varð fastur starfsmaður Þjóðminjasafns í stað þess að koma 

utan frá, varð mikil breyting á viðhorfi til safnfræðslu innan safnsins.60 Safnkennari fékk 

sérstakan sal á 2. hæð safnsins til afnota, þar sem skólahópum var safnað saman og sýndar 

skyggnur eða brúðuleikhús. Þar var einnig nokkurt safn gripa sem nemendur fengu að 

handfjatla og var góðfúslega veitt leyfi til þess þótt þetta væru „ekta“ safngripir. Starfsmenn 

safnsins tóku safnkennara vel og viðmót þeirra sem höfðu verið tortryggnir gagnvart 

safnkennslunni breyttist hægt og sígandi til hins betra. Vegna mannfæðar á safninu og eigin 

áhuga tók safnkennarinn þátt í sýningagerð og kynningarstarfi meðfram kennslunni og var 
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 Skv. eigin reynslu höfundar, sem var fyrsti safnkennarinn með fast aðsetur á Þjóðminjasafninu, frá 1986-

1990. 
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þessi auka starfskraftur vel þeginn á þeim tíma. Árið 1987 er þess í fyrsta sinn getið í 

ársskýrslu að safnkennari hafi tekið þátt í uppsetningu sýningar, en þá var vaxmyndasafnið 

sýnt í tvo mánuði í Bogasal við mikinn fögnuð skólanema sem og annarra gesta (Þór 

Magnússon 1988:141).  

Guðný Gerður hefur svipaða sögu að segja frá Árbæjarsafni frá því um og eftir 1980. 

Safnkennarinn var einn af starfsmönnum safnsins, sem voru fáir á þeim tíma, og tók þátt í 

öllu safnstarfi og þar var ekki um neina stéttaskiptingu að ræða. En þar var líka sú ákvörðun 

að ráða manneskju til safnfræðslu komin frá safninu sjálfu og var því safnkennarinn einn af 

starfsfólkinu frá upphafi (Guðný Gerður Gunnarsdóttir 2012).  

Sigrún Kristjánsdóttir, fagstjóri safnfræðslu frá 2002, segir viðhorfið til safnfræðslunnar 

innan safnsins á þessum tíma hafa verið vinsamlegt og yfirleitt hafi ekki verið erfitt að fá 

fjármagn í hana, enda ekki þurftafrek. Hún hafi til dæmis fengið aðstoðarmann fljótlega, 

Sigríði Maríu Tómasdóttur. Hins vegar hafi þurft að berjast fyrir því að fá góða kennslustofu. 

Þegar þarna var komið sögu var búið að endurnýja safnhúsið og grunnsýninguna og fyrrum 

skólastofa farin undir sýningu. Safnkennarinn hafði stofu inn af nýja fyrirlestrasalnum til 

afnota en það gat verið truflandi fyrir fundargesti. Loks var útbúin stofa á 2. hæð safnsins, 

þar sem áður var safnbúð og er hún enn notuð í þessum tilgangi. Starfsfólk og gæslufólk var 

hins vegar almennt jákvætt og leit ekki á safnfræðsluna sem truflun (Sigrún Kristjánsdóttir 

2013). 

Mikilvægt atriði varðandi gerð nýrrar grunnsýningar Þjóðminjasafnsins sem opnuð var 

árið 2004 telur Sigrún vera það, að ekki var hugað að fræðslunni frá upphafi. Því var meðal 

annars ekki gert ráð fyrir skólahópum í sýningunni og safnkennarar ekki hafðir með í ráðum 

varðandi framsetningu efnis fyrr en á lokastigi. Samkvæmt Sigrúnu virtist ekki vera mikill 

áhugi fyrir safnfræðslu hjá þeim sem unnu að gerð grunnsýningarinnar (Sigrún Kristjánsdóttir 

2013).61 Þarna hefur verið horfið frá upphaflegum áætlunum, en í undirbúningsvinnu fyrir 

nýja grunnsýningu sem unnin var á árunum 1987-1991 var gert ráð fyrir safnkennslunni inni í 

sýningum og kennslufræðileg sjónarmið höfð í huga (Bryndís Sverrisdóttir 1991:11; Bryndís 

Sverrisdóttir og Þórunn Þorgrímsdóttir 1991). Með nýrri grunnsýningu urðu þó allar 

forsendur miðlunar í Þjóðminjasafni Íslands allt aðrar og betri og hefur hún verið viðmið í 
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 Ekki virðist hafa verið leitað álits grunnskólakennara við gerð sýningarinnar en Gunnar Karlsson 

sagnfræðingur var í sýningarteyminu og skrifaði mikið af textum, en hann er jafnframt skólabókahöfundur. 
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sýningagerð æ síðan. Safnfræðsludagskráin var einnig til mikillar fyrirmyndar, jafnvel þótt 

hún hafi verið unnin eftir á. 

Haraldur Þór Egilsson var ráðinn safnkennari við Minjasafnið á Akureyri árið 2005 og hann 

segir viðhorfið gagnvart safnfræðslu alltaf hafa verið jákvætt þar á bæ. Guðný Gerður 

Gunnarsdóttir, forstöðumaður safnsins, hafi barist fyrir því að fá hálfa stöðu safnkennara að 

safninu í sinni tíð og síðan hafi Guðrúnu Maríu Kristinsdóttur tekist að auka hana upp í fulla 

stöðu eftir að hún tók við. Eftir að safnkennarastaðan var orðin að fullu starfi var ávallt litið á 

safnfræðsluna sem einn mikilvægasta þáttinn í safnstarfinu (Haraldur Þór Egilsson 2013). 

Helga Einarsdóttir, sem nú starfar sem safnkennari á Þjóðminjasafninu, segir viðhorf 

starfsfólks þar gagnvart safnfræðslu og safnkennurum vinsamlegt en flestir séu ekki 

meðvitaðir um hvað þetta sé mikið starf. Sumt samstarfsfólk og yfirmenn líti svo á að starfið 

sé „ekki fræðilegt heldur eitthvað dúllerí með börn, gera sér ekki grein fyrir hvað maður þarf 

að lesa sér mikið til, vita hverju börn hafa áhuga á og hvað reynslan hefur mikið vægi [...]. 

Þetta virðist alltaf hafa verið eins [...] nema hjá þeim sem eru í safnfræðslu á öðrum söfnum 

eða þeim sem hafa verið í safnfræðslu sjálfir, hafa prófað það á eigin skinni (Helga 

Einarsdóttir 2014).“  

Almennt má segja að viðhorf annarra sérfræðinga til safnkennara hafa batnað til muna 

eftir að þeir síðarnefndu fengu aðsetur inni á söfnunum. Þótt starfið hafi ekki verið sérlega 

mikils metið í safnastarfi í fyrstu þá hafa dagleg samskipti og samstarf yfirleitt þau áhrif að 

viðmótið verður jákvæðara.  

7.4 Viðhorf skóla til safnkennslu   

Viðhorf skólayfirvalda og kennara til safnfræðslu virðist almennt hafa verið mjög jákvætt alla 

tíð. Allir viðmælendur mínir nefna að kennarar hafi tekið safnfræðslunni vel og verið almennt 

þakklátir og ánægðir með hana. Þar skiptir vafalaust máli að það er yfirleitt valfrjálst hvort 

kennarar notfæra sér safnfræðsluna og þeir neikvæðu, ef einhverjir eru, koma einfaldlega 

ekki á söfnin.  

Þótt afstaða kennara til safnfræðslu hafi oftast verið jákvæð þá kannast allir safnkennarar 

við áhugalausu kennarana sem sleppa nemendum sínum lausum inni á safninu og fara 

jafnvel sjálfir í kaffi. Í greininni  „Yellow busloads from hell“ („Troðfullar, gular skólarútur frá 

helvíti“) ræða höfundar þekkt vandamál, þ.e. þegar kennarar líta á heimsókn á safn eingöngu 

sem tilbreytingu frá skólastarfinu og búa nemendur ekki nægilega vel undir hana. Niðurstaða 

höfunda er sú að æskilegt væri að verðandi kennarar fengju betri fræðslu um söfn í náminu 
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og hvernig hægt er að fella safnfræðslu að námskrá. Þær hvetja einnig kennara til að nýta sér 

allt sem er í boði frá hendi safnsins til að undirbúa heimsókn og/eða vinna úr henni eftir á og 

jafnframt að veita safnkennurum endurgjöf um það sem virkar vel og miður vel varðandi 

heimsóknina. Þá geti heimsókn orðið bæði ánægjuleg og fræðandi (Brodie & Wiebe 

1999:184-185).  

Guðný Gerður nefnir að Kennaraháskólinn og aðrir skólar hafi verið jákvæðir og ánægðir 

með endurmenntunarnámskeiðin sem í boði voru á Árbæjarsafni upp úr 1980 (Guðný G. 

Gunnarsdóttir 2012). Sólveigu Georgsdóttur var boðið að taka þátt í námsefnisgerð með 

samfélagsfræðihópi sem starfaði á vegum menntamálaráðuneytis undir stjórn Wolfgang 

Edelstein. Sólveig segist aðeins hafa fengið jákvæð viðbrögð frá skólakerfinu. Hún hélt 

námskeið fyrir kennara á Varmalandi í Borgarfirði og var það vel sótt. Sólveig segir kennara 

almennt hafa verið jákvæða og ánægða og samskiptin við skólana eðlileg (Sólveig 

Georgsdóttr 2012).  

Í erindi sem flutt var fyrir kennara á Ísafirði árið 1988 fjallaði safnkennari Þjóðminjasafns 

stuttlega um samband safna og skóla. Þar segir: „Söfn geta nýst á margvíslegan hátt í 

sambandi við kennslu á öllum stigum og í vel flestum námsgreinum. Kennarar hafa áttað sig 

á þessu, eins og aðsóknin á Þjóðminjasafn og Listasafn Íslands sýnir vel, en þó virðast margir 

kennarar vera dálítið óöruggir gagnvart söfnunum. Þeir treysta sér t.d. oft illa til að láta 

bekkinn sinn vinna verkefni á safninu ef safnkennari er ekki með, jafnvel þótt þeir hafi fengið 

nákvæmar leiðbeiningar sendar í skólann og sýnishorn af verkefnunum.“ Síðan segist 

safnkennari í tvígang hafa reynt þetta fyrirkomulag á Þjóðminjasafni en það hafi ekki gefist 

nógu vel: „ég held að e.t.v. þyrfti að gefa kennurum tækifæri til að kynnast söfnunum betur, 

jafnvel þegar í kennaranáminu“ (Bryndís Sverrisdóttir 1988c). 

Sigrún Kristjánsdóttir og Sigríður María Tómasdóttir leituðu til skóla á undirbúnings-

tímanum fyrir enduropnun Þjóðminjasafns árið 2004. Þeim var mjög vel tekið og kennarar 

sýndu safnfræðslunni mikinn áhuga. Þær funduðu með kennurum á hverju skólastigi og 

ræddu bæði innihald fræðslunnar, praktíska hluti eins og nesti og yfirhafnir og flutning 

nemendanna á söfn. Sigrún segir það hafa skipt meginmáli að Sigríður María var sjálf kennari 

og þekkti því vel til þess hvernig best væri að nálgast þá (Sigrún Kristjánsdóttir 2013). 

   Haraldur Þór Egilsson á Minjasafninu á Akureyri hafði sjálfur unnið sem leiðbeinandi í 

grunnskóla áður en hann varð safnkennari árið 2005 og þekkti því vel bestu leiðir til að koma 

upplýsingum til kennara. Hann telur ekki nauðsynlegt að þeir sem sinna safnfræðslu séu 
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kennaramenntaðir en hins vegar væri gott ef þeir fengju tækifæri til að kynnast skólastarfi. 

Minjasafnið á Akureyri hefur unnið mikið með skólum og Haraldur telur mikilvægt að safnið 

sæki út í skólana og kynni það sem það hefur upp á að bjóða. Hann heimsótti til dæmis efstu 

stig grunnskóla og menntaskóla til þess að kynna safnið fyrir þeim hópum sem síst sóttu það. 

Einnig bjó hann til dagskrá um hreinlæti og fór í heimsókn í heimilisfræðitíma í skólum. 

Haraldur bauð einnig kennurum að hafa samband ef þeir hefðu hugmyndir að verkefnum 

sem þeir vildu vinna í samstarfi við safnið (Haraldur Þór Egilsson 2013). 

Helga Einarsdóttir safnkennari Þjóðminjasafns frá 2008 segir samstarfið við skólana mjög 

gott og fari batnandi. Samskiptin verði stöðugt sterkari, starfið sé orðið fastmótað og þeir viti 

að hverju þeir gangi. Kennarar séu mjög meðvitaðir um safnfræðslu, fagni því að hún skuli 

vera í boði í tengslum við námskrá og láti ekki í ljós áhuga á að breyta því (Helga Einarsdóttir 

2014). Mjög gott samstarf hefur tekist við ákveðna skóla þar sem nemendur vinna sýningar 

og leiksýningar í samstarfi við safnkennarana og búa til jólaskraut á jólatré safnsins, svo 

eitthvað sé nefnt. 

Eins og fyrr segir upplifa safnkennarar samstarfið við kennarana yfirleitt sem ánægjulegt 

þótt einstaka hnökrar geti verið á heimsóknunum sjálfum. Vandamálið virðist vera hversu 

fáir snertifletir eru milli þessara tveggja starfa og því erfitt að skapa varanleg tengsl til þess, 

meðal annars, að þróa námsefni í sameiningu.   
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8  Safnfræðslan í lögum, reglugerðum og safnastefnum 

8.1 Þjóðminjalög og safnalög 

Forvitnilegt er að athuga hvaða spor safnfræðsla hefur sett á íslenskt lagaumhverfi og hver 

staða hennar í lögum og reglugerðum hefur verið hér á landi og er í dag. 

Þjóðminjasafn Íslands var stofnað árið 1863, en fyrstu lög um íslenska þjóðminjavörslu 

voru samþykkt frá Alþingi árið 1907 (Lög um verndun fornmenja nr. 40/1907). Í lögunum frá 

1907 er ekkert minnst á skyldu safnsins að sýna fornminjar, hvað þá að annast fræðslu um 

þær. Safnið, sem verið hafði í húsnæðisvanda frá upphafi, var flutt í Safnahúsið við 

Hverfisgötu árið 1909 og var til sýnis þar. 

Í lögum frá 1969 er kveðið á um að safnið skuli vera til sýnis á tilteknum tímum 

(Þjóðminjalög nr. 52/1969, 1. kafli 3. gr.) en ekkert er minnst á safnfræðslu eða samvinnu við 

skóla, sem þó hafði verið sinnt  frá 1960.  

Í lögum frá 1989 nr. 88 er markvisst reynt að tengja fræðslustarfið við grunnskólana með 

því að fulltrúi Bandalags íslenskra kennara tekur sæti í þjóðminjaráði (Þjóðminjalög nr. 

88/1989, I. kafli, 2. gr.). Þetta var gert að danskri fyrirmynd, en slíkt hafði verið gert með 

góðum árangri um miðjan níunda áratuginn á danska þjóðminjasafninu (Laursen 1989). Í 

lögunum er beinlínis kveðið á um fræðsluskyldu safna, þ.e. að „Söfnin (þ.e. Þjóðminjasafn og 

byggðasöfnin) og starfsemi þeirra skulu kynnt nemendum í samráði við skóla og 

fræðsluyfirvöld, ýmist í söfnunum eða í skólum. (Þjóðminjalög nr. 88/1989, II. kafli 8. gr., 

leturbreyt. höf.).“62 

Í reglugerð með þjóðminjalögum frá 1989 er fjallað um Þjóðminjasafnið og byggðasöfnin. 

Þar segir: „Hlutverk þjóðminjavörslunnar er að stuðla sem best að varðveislu 

menningarminja þjóðarinnar, rannsókn þeirra og kynningu” (Reglugerð um þjóðminjavörslu 

nr. 334/1998, I. kafli 1. gr., leturbreyt. höf.).63 Þar segir einnig: „Þjóðminjasafn Íslands heldur 

eftir föngum uppi og stuðlar að skipulegri safnkennslu nemenda á öllum skólastigum og 

lætur gera kennsluefni í þágu nemenda, tengt Þjóðminjasafni Íslands, eftir atvikum í 

samvinnu við aðra“ (Reglugerð um þjóðminjavörslu nr 334/1998, XI. kafli 78. gr., leturbreyt. 
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 Frá 1994 eiga Hið íslenska kennarafélag og Kennarafélag Íslands einn sameiginlegan fulltrúa í þjóðminjaráði 
allt til ársins 2000 þegar félögin sameinast í Kennarasamband Íslands. Þjóðminjaráð er lagt niður árið eftir, 
2001.  
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höf.).64 Þetta virðist mun veikara orðalag en í lögunum sjálfum. Þó er þarna bætt við að 

safnið skuli láta gera kennsluefni og er þá væntanlega átt við safnfræðsluverkefni. 

Árið 1998 kom einnig út ritið Þjóðminjar á Íslandi sem gefið var út af Þjóðminjasafni 

Íslands (Árni Björnsson og Guðný G. Gunnarsdóttir (umsjón): 1998). Formálann skrifa Sturla 

Böðvarsson formaður þjóðminjaráðs og Þór Magnússon þjóðminjavörður og þar segir, að 

ritið sé gefið út til að vekja athygli á starfsemi Þjóðminjasafnsins og þeim breytingum sem 

þar eru að verða, en á þessum tíma voru sýningarsalir safnsins lokaðir og verið að gera við og 

stækka safnhúsið við Suðurgötu og búa það undir nýja grunnsýningu.  Í formála eru taldir 

upp sjö helstu meginþættir þjóðminjavörslunnar, sem þjóðminjaráð sem þá starfaði lagði 

sérstaka áherslu á og þar er talið upp í 3. lið: „Að leggja áherslu á þátt fræðslu um 

menningararfinn.“ Ítarlega er fjallað um miðlun, fræðslu og safnkennslu í ritinu.  

Í grein 3.4 fræðsla og safnkennsla segir:  

„Þjóðminjasafnið mun sjá til þess að viðskiptavinir þess fái notið fræðslu og kynningar 

á menningararfi þjóðarinnar. Þessu sinnir safnið ýmist á eigin vegum eða í samstarfi við 

skóla og aðra hagsmunaaðila. Það vill því:  

 Virkja skólayfirvöld og kennara til að taka þátt í heimsóknum til safnsins og að 

safnkennarinn muni hafa umsjón með safnkennslunni og vera leiðbeinandi kennara fremur 

en nemenda.  

 Gefa út vandað kennsluefni í tengslum við bæði fastasýningu og sérsýningar. Koma á 

samvinnu við Námsgagnastofnun, Kennaraháskóla Íslands og aðra skóla.“ 

(Árni Björnsson og Guðný G. Gunnarsdóttir (umsjón) 1998:10-11).  

Þarna er ljóst að stjórnendur safnsins vilja þróa og styrkja það samstarf sem hófst þegar í 

upphafi níunda áratugarins, er safnkennsla í tengslum við námskrá var upphaflega sett á fót. 

Stefnt er að því að kennarar taki aukna ábyrgð á safnheimsóknunum og er það vafalaust 

vegna síaukinnar eftirspurnar sem erfitt er fyrir safnið að anna svo vel sé. Athyglisvert er að 

safnið vill einnig efla samvinnu um gerð námsefnis fyrir skóla. 

Árið 2000 lætur Þór Magnússon lætur af störfum og við stöðu þjóðminjavarðar tekur 

Margrét Hallgrímsdóttir.  
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Árið 2001 taka ný lög fyrir Þjóðminjasafn gildi. Þjóðminjaráð er lagt af og þar með hverfur 

hin beina tenging við skólakerfið sem fulltrúi kennarafélaganna var. (Þjóðminjalög nr. 

107/2001). 

Í II. kafla 3. grein laganna frá 2001 segir: 

„Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslunnar. Það annast 
söfnun, skrásetningu, varðveislu og rannsóknir á minjum um menningarsögu 
þjóðarinnar og kynningar þeirra, innan lands sem utan“ (Þjóðminjalög nr. 
107/2001, II. kafli, 3. gr., leturbreyt. höf.). 

Þetta er athyglisvert, því þarna er öll miðlun, útgáfa og safnfræðsla felld inn í samheitið 

„kynning“, en kynningarstarf safna felur yfirleitt fremur í sér markaðssetningu og 

auglýsingar.  

 Í reglugerð sem kemur fimm árum síðar er þó kveðið nánar á um fræðslustarfið: 

„Þjóðminjasafn Íslands heldur uppi og stuðlar að skipulegu fræðslustarfi fyrir 
nemendur á öllum skólastigum og mótar kennsluefni tengt safnkosti Þjóðminjasafns 
Íslands [...]“ (Reglugerð nr. 896/2006, 7. gr.):  

 

     Fyrstu safnalögin tóku einnig gildi árið 2001. Þar segir í kafla um „safnastarfsemi“: 

„Safn er samkvæmt lögum þessum stofnun, opin almenningi, sem hefur það 
hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og náttúru 
landsins, standa vörð um þær, rannsaka, miðla upplýsingum og hafa þær til sýnis 
svo að þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu og skemmtunar“ (Safnalög nr. 
106/2001, II. kafli, 4. gr., leturbreyt. höf.). 

Núgildandi lög um Þjóðminjasafn Íslands tóku gildi 1. janúar 2013. Samkvæmt því sem þar 

stendur er hlutverk Þjóðminjasafnsins að 

„stuðla sem best að varðveislu íslenskra menningarminja og miðla sögu 
þjóðarinnar.“ 

Hlutverk sitt rækir safnið einkum með því að [...]:  

(d.) miðla þekkingu um íslenska menningu til skóla, fjölmiðla og almennings“  [...]  

(f) „móta stefnu um söfnun, skráningu, rannsóknir og miðlun menningar- og 
þjóðminja,“  

(Lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011, II. kafli, 3. gr.). 
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Ný safnalög tóku einnig gildi 1. janúar 2013 þar sem kveðið er á um skipulag safnastarfs.  Í 

skilgreiningu á hlutverki safna er fræðslu- eða menntunarhlutverkið ekki nefnt sérstaklega  

heldur virðist „önnur miðlun“ vera notað sem regnhlífarheiti yfir alla fræðslu:  

„Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er 
það hlutverk safna að tryggja menningar- og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á 
menningar-, náttúru- og listasögu landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun 
innan síns sérsviðs og gera safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi 
og fræðimönnum“ (Safnalög nr. 141/2011, I. kafli, 3. gr., leturbreyt. höf. ).  

Í kafla þar sem fjallað er um höfuðsöfn segir um fræðslustarf: „Safnkostur höfuðsafna skal 

vera undirstaða fræðslu- og sýningarstarfs þeirra [...]“ (Safnalög nr. 141/2011, II. kafli, 8. gr.). 

Hvergi er talað sérstaklega um skóla í þessu sambandi. Samkvæmt safnalögum er 

viðurkenndum söfnum skylt að veita skólum ókeypis aðgang í námsferð (Safnalög nr. 

141/2011, III. kafli, 10. gr. 5.) og mun það vera í fyrsta skipti sem þess er getið í lögum. 

Umfjöllun um fræðsluhlutverk safna er almennt frekar rýr, bæði í þjóðminjalögum, lögum 

um Þjóðminjasafn og safnalögum. Fræðsluhlutverkið er nefnt, en það er einungis í lögunum 

frá 1989 sem beinlínis er kveðið á um að fræðslustarfið skuli unnið í samvinnu við 

skólayfirvöld, en þar segir: „Söfnin (þ.e. Þjóðminjasafn og byggðasöfnin) og starfsemi þeirra 

skulu kynnt nemendum í samráði við skóla og fræðsluyfirvöld, ýmist í söfnunum eða í 

skólum“ (Þjóðminjalög nr. 88/1989, II. kafli 8. gr). Einnig virðist sem umfjöllun um 

fræðsluhlutverkið verði rýrari eftir því sem árin líða og í nýjustu lögum um Þjóðminjasafn er 

einungis tæpt á því á tveimur stöðum þar sem talað er um annars vegar að „miðla sögu 

þjóðarinnar“ og hins vegar að „miðla þekkingu um íslenska menningu til skóla og 

almennings“ (Lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011, II. kafli, 3. gr. d). Þó ber að hafa í 

huga að ekki hefur verið gefin út reglugerð með lögunum sem tóku gildi 2013. 

8.2  Safnastefnur á sviði þjóðminjavörslu  

Árið 2002 felur Menntamálaráðuneytið Þjóðminjasafni Íslands, sem með lögum árið 2001 

varð höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslunnar, að hafa forystu um mótun stefnu í minja- og 

safnamálum og er þjóðminjavörður skipaður formaður stýrihóps sem fer með umsjón 

verkefnisins.65 Stýrihópurinn vann drög að stefnu sem birtist árið 2003 er Safnastefna á sviði 
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þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008 var gefin út af menntamálaráðuneytinu.66 Þar í eru fyrst 

tillögur að stefnumótun, meðal annars hvað varðar miðlun, fræðslu og kynningarstarf og 

greinargerðir með þeim. Í safnastefnunni sjálfri eru kaflar um söfnun, skráningu, varðveislu, 

rannsóknir og miðlun.  

Í inngangi er vitnað í Safnalögin þar sem safn er skilgreint svo: 

„„Safn er samkvæmt lögum þessum stofnun, opin almenningi, sem hefur það 
hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og náttúru 
landsins, standa vörð um þær, rannsaka, miðla upplýsingum og hafa þær til sýnis 
svo að þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu og skemmtunar.“ Með öðrum 
orðum, hlutverk safna er að varðveita menningararf þjóðarinnar og tryggja að 
almenningur geti notið hans“ (Safnalög nr. 106/2001, 4. gr.). 

Í kafla Tillögur, 7. Safnfræðsla segir:  

„Einn mikilvægasti þáttur þeirrar þjónustu sem söfnin veita samfélaginu er 
safnfræðsla, þ.e. móttaka nemenda á söfnum, leiðsögn um sýningar og aðstoð 
við að afla þekkingar um safnkostinn t.d. með verkefnum og ráðgjöf. Hægt væri 
að stuðla að auknu samstarfi safna og skólastofnana með gæði safnfræðslu að 
leiðarljósi“ (Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008:10). 

Síðan eru talin nokkur atriði sem söfnin „ættu að gera“ til að efla veg safnfræðslunnar, 

meðal annars að fulltrúar minjavörslunnar og háskólastofnanir „ættu að móta tillögur um 

nám safnmanna og kennara á sviði safnfræðslu“, að minjasöfnin „ættu að efla safnfræðslu 

og fá kennaranema til að útbúa námsefni um söfn og sýningar“, einnig að Safnaráð „ætti að 

leita til menntamálaráðuneytis og Nýsköpunarsjóðs námsmanna um að veita þessu verkefni 

brautargengi árin 2004-2006“ og að minjasöfnin „ættu að stefna að ráðningu safnkennara, 

hvert fyrir sig eða í samvinnu sín á milli, við setur eða aðrar stofnanir á starfssvæðum sínum“ 

(Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008:10-11).  

Í Safnastefnunni sjálfri er í sérstökum kafla fjallað um miðlun í sýningum og útgáfu, 

almenningsfræðslu og safnfræðslu skólanema. Áhersla er lögð á að mið sé tekið „af 

námsskrá hvers skólastigs, hvaða sýningarefni falla að náminu og óska kennara.“ Einnig segir 

þar: 

                                                                                                                                                                      

Byggðasafni Suðurnesja og fulltrúi FÍSOS, Þorgeir Ólafsson, menntamálaráðuneyti, Dr. Guðrún Helgadóttir, 

Hólaskóla, ráðgjafi stýrihóps og Frosti Jóhannsson, verkefnisstjóri Sarps, Þjóðminjasafni, ritari. 
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„Til þess að safnfræðsla og skólastarf nái sem best saman er brýnt að jafnan sé 
opin umræða um námskrár og tengsl skólanna við safnastarfið. Koma þarf á 
stöðugu og formlegu sambandi milli þjóðminjavörslunnar og Námskrárdeildar 
menntamálaráðuneytisins“ (Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu 2003-2008:26).  

Þarna er enn kallað eftir samstarfi við skólayfirvöld og bent á þörfina fyrir formlegt 

samstarf milli þessara aðila, en það hefur ekki borið tilætlaðan árangur. 

Þessum kafla lýkur á athyglisverðri klausu sem ber það með sér að einhver sem hefur 

eigin reynslu af safnkennslu hafi komið þar að:  

„Þá ber að hafa í huga að starfsfólk, sem sinnir fræðslustarfi, þarf tíma til að þróa 
sitt starf og sinna því af alúð. Safnfræðsla er mjög krefjandi og lýjandi og því er 
afar nauðsynlegt að efla [þennan] þátt safnastarfsins og samvinnu milli safnanna 
á því sviði“ (Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008:26). 

 

Í tengslum við gerð safnastefnunnar sendi þjóðminjavörður út könnun um minjasöfn og 

sýningar (Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008:31). Þar er spurt hvort 

mótuð hafi verið söfnunarstefna eða sýningastefna fyrir safnið/söfnin á svæðinu. Ekki er 

spurt hvort mörkuð hafi verið fræðslustefna fyrir söfnin, sem hefði þó verið fróðlegt að vita.  

Í fylgiskjali 2 (Fundir) er greinargerð um fundi þjóðminjavarðar sem haldnir voru á 

landsbyggðinni í júní og júlí 2002 en þar mætti „safnafólk, atvinnu- og ferðamálafulltrúar, 

sveitarstjórnarmenn, þingmenn ofl.“ (Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-

2008:31). Á þessum fundum virðist ekki hafa verið rætt um safnfræðslu. Líklegt er að þar hafi 

fundartíminn haft eitthvað að segja. 

Ný safnastefna í stað þeirrar sem gilti fyrir árin 2003-2008 var gefin út árið 2011 

(Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014).67 Í henni er fjallað um (í þessari 

röð): Grundvöll safnastarfs, miðlun, söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknir og samvinnu. Í 

kaflanum um miðlun (Safnastefna á sviði þjóminjavörslu fyrir 2010-2014:12) er nú í fyrsta 
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sinn fjallað um aðgengi að safnhúsum og sýningum, bæði líkamlegt og þekkingarlegt, og 

hvatt til þess að söfn hafi þessa þætti stöðugt í huga. Í sérstökum kafla um safnfræðslu segir:  

„Söfnum ber að stunda skipulegt fræðslustarf fyrir skóla og almenning og er þar með 

talin fullorðinsfræðsla og fræðsla fyrir hópa með sérþarfir.“  

Um skólaheimsóknir segir:   

„Æskilegt er að safnfræðsla taki mið af aðalnámskrá skólanna og sé unnin í 
samstarfi við skólana. Til að safnfræðsla og skólastarf nái sem bestum árangri er 
brýnt að jafnan sé opin umræða um námskrár og tengsl skólanna við 
safnastarfið.“   

Og í lokin:  

„Minjasöfn ættu að stefna að ráðningu safnkennara sem menntaðir eru í 
greinum sem tengjast safnastarfi, auk kennaramenntunar eða kennslureynslu.“  

(Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014:13, leturbreyt. höf.) 

Þetta er, eftir því sem best verður séð, í fyrsta skipti sem fjallað er um æskilega menntun 

safnkennara. Athygli vekur að meirihluti ritnefndarmanna hefur séð um safnfræðslu 

einhvern tímann á starfsferli sínum. Og enn er hvatt til samstarfs við skólana. 

8.3 Sameiginleg menntunarstefna fyrir íslensk söfn 

Árið 2007 kom út á vegum Safnaráðs skýrsla í tveimur hlutum sem nefnist  Fræðsla fyrir alla. 

Menntunarhlutverk safna, staða og stefna, og er hún afrakstur samráðsfundar, sem boðað 

var til í október árið 2005 í því skyni að tryggja víðtækt samráð þeirra sem starfa að 

menntunar- og fræðslumálum á söfnum um mótun stefnu um menntunarhlutverk safna 

(Fræðsla fyrir alla, 1. hluti, 2007:3). Starfshópur sem vann að skipulagningu fundarins vann 

einnig fyrrnefnda skýrslu68. Hópurinn sendi út könnun til safna um fræðslustarf þeirra og eru 

niðurstöður hennar birtar í 2. hluta skýrslunnar. Skýrsla þessi er nýjasta heimildin um 

stöðuna í fræðslumálum safna á Íslandi, en engin könnun hefur verið gerð á þessu sviði 

síðan. Hún hefur ekki verið gefin út á prenti en hana er að finna á heimasíðu Safnaráðs.69 
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Í fyrri hluta skýrslunnar er mótuð stefna um menntunarhlutverk safna og bent á leiðir að 

settum markmiðum. Í upphafi er bent á sérstöðu safna umfram aðrar menntastofnanir, sem 

er „möguleikinn á að miðla í þrívídd, sem opnar fyrir fjölbreyttar aðferðir til miðlunar sem 

orka á öll skynfæri. Gestum er veitt tækifæri til milliliðalausrar tengingar við frumgögn og 

frelsi til að velja og hafna“ (Fræðsla fyrir alla, 1. hluti, 2007:6). Skýrsluhöfundar telja þörf á 

viðhorfsbreytingu bæði hjá safnmönnum og úti í samfélaginu og í skólakerfinu hvað varðar 

menntunarhlutverk safna:  

„Söfnun, varðveisla, forvarsla og rannsóknir á safnkosti fer fram meðal annars í 
því  skyni, að miðla megi þekkingu um liðna tíð, náttúruna og listir til samtímans 
og komandi kynslóða.“  (Fræðsla fyrir alla, 1. hluti, 2007:6). 

Sett eru á blað tíu markmið og tilgreindar leiðir til að ná þeim. Ætlunin er að stefnan sé   

„safnmönnum og forsvarsmönnum safna verkfæri til eflingar og framþróunar 
menntunarhlutverks safna. Samfara því er stefnunni ætlað að skerpa vitund 
safnmanna, eigenda og forsvarsmanna safna, ráðamanna og annarra um 
mikilvægi menntunarhlutverks safna og þróunar á því sviði“ (Fræðsla fyrir alla, 1. 
hluti, 2007:8). 

Helstu markmiðin eru að söfn setji sér fræðslustefnu, tryggi aðgengi allra, undirstriki 

sérstöðu sína sem vettvangur upplifunar og fræðslu, að fræðslustarfið byggist á hæfu 

starfsfólki, traustum sérfræðigrunni og kennslufræði og að söfnin efli tengsl sín við aðrar 

menntastofnanir og samfélagið varðandi þróun og mat á fræðslustarfi. Einnig að söfnin nýti 

möguleika rafrænna miðla, að gagnagrunnar safna verði notendavænir og opnir almenningi, 

að söfn styrki stöðu sína sem menntastofnanir, kynni starfsemi sína á skýran hátt, taki tillit til 

þarfa skilgreindra markhópa og leggi áherslu á fræðslustarf í kynningu á starfsemi safnsins og 

síðast en ekki síst: að söfn taki frumkvæði. Ýmsar leiðir eru tilgreindar um það hvernig söfnin 

megi ná þessum markmiðum (Fræðsla fyrir alla, 1. hluti, 2007:7-10).  

8.4 Könnun Safnaráðs 

Annar hluti skýrslunnar um menntunarhlutverk safna hefur að geyma upplýsingar um 

niðurstöður könnunar sem framkvæmd var fyrir samráðsfundinn 2005 til að meta aðstæður 

á þessu sviði safnastarfs. 54 söfnum70, sem uppfylla þau skilyrði sem kveðið var á um í 4. gr 

safnalaga frá 2011 var boðin þátttaka í könnuninni og þess farið á leit að „sá starfsmaður á 
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 Þetta voru 14 byggða/minjasöfn (34%), 9 listasöfn (22%), 5 náttúrugripasöfn (12%), 5 sérsöfn (12%), 3 

blönduð söfn (7%) og 5 annars konar söfn (12%) (Fræðsla fyrir alla, 2. hluti, 2007:4).  
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hverju safni sem framar öðrum starfar að fræðslu- og menntunarmálum svaraði könnuninni“ 

(Fræðsla fyrir alla, 2. hluti, 2007:4).  

Spurt var um aðstöðu til að sinna fræðslustörfum, líkamlegt og huglægt aðgengi á 

söfnunum og mat safnmanna á því hvernig staðið er að miðlun gripa/verka og texta á 

söfnunum. Einnig var spurt hvort safnið hefði sérstaka menntunar- / fræðslustefnu og hvort 

ákvæði um menntun og fræðslu fælust í heildarstefnu safnsins. Spurt var hvort sérstakur 

starfsmaður sinnti fræðslunni og hversu lengi sérstakur starfsmaður hefði sinnt slíkum 

störfum á safninu (Fræðsla fyrir alla, 2. hluti, 2007:11).  

Hér telja svarendur að sérstakur starfsmaður hafi séð um safnfræðslu á þeirra safni í 

fyrsta lagi frá árinu 1990, en eins og kemur fram í þessari ritgerð þá er það ekki rétt. 

Sérstakur starfsmaður var ráðinn til safnkennslu (að hluta) við Árbæjarsafn 1979, 

Þjóðminjasafn árið 1986, við Listasafn Íslands 1987 og áður höfðu safnkennarar á vegum 

mennta-málaráðuneytisins séð um safnkennslu við söfn allt frá 1960 og í tengslum við 

námsskrá grunnskóla allt frá því um 1980.  

Reynt er að leggja mat á samvinnu safna við menntakerfið, samvinnu safna innbyrðis um 

fræðslustarfsemi og aðra samvinnu á sviði fræðslu. Fram kemur í svörum að 77% safna eru 

lítil og fáliðuð og stendur það væntanlega fræðslustarfinu fyrir þrifum. 54% safna hafa ekki 

ákveðna starfsmenn sem sinna fræðslustarfinu en 91% safna hafa þó starfsmenn sem sinna 

menntunarhlutverkinu þó það komi ekki fram í starfslýsingu þeirra. Fimmtán söfn (42%) 

höfðu markað sér fræðslustefnu. Stór hluti safna (45%) telur endurbóta þörf varðandi 

samvinnu almennt (Fræðsla fyrir alla, 2. hluti, 2007:9-10). 

Einnig eru söfnin beðin að merkja við þá þjónustu sem boðið er upp á í formi 

skólaverkefna, leiðsagnar, óformlegra fræðsluverkefna, samfélagsverkefna, fjölskyldu-

verkefna og fullorðinsfræðslu og námskeiða um efni safnsins. Söfnin eru beðin að leggja mat 

á eigin þjónustu og telja einungis 6 söfn (19%) endurbóta þörf hvað varðar grunnskóla-

fræðsluna. Athygli vekur að 72% safnanna telja framboð sitt á skólafræðslu til grunnskóla 

vera mjög gott, gott, eða ágætt (Fræðsla fyrir alla, 2. hluti, 2007:16-18).71 
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 Skalinn sem notaður er í könnuninni er þó villandi, en þar er „mjög gott“ efsta stig, síðan kemur 

„gott“,“ágætt“, „sæmilegt“, „viðunandi“ og „endurbóta þörf“. Ef farið væri eftir einkunnaskala þá væri röðin: 

ágætt, mjög gott, gott, sæmilegt og viðunandi.  
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Starfshópurinn hefur skilað mjög metnaðarfullu starfi en það er spurning hvort og þá 

hvaða áhrif skýrslan hefur haft á söfnum landsins. Aðstæður safna eru, eins og kunnugt er, 

ákaflega misjafnar og til lítils að gera áætlanir um eflingu fræðslustarfs nema vilji stjórnvalda 

til að fylgja þeim eftir sé þar að baki. Stefnumótun eins og þessi verður því aldrei annað en 

viljayfirlýsing, sem er þó virðingarvert. Fróðlegt og nauðsynlegt væri hins vegar að gera nýja 

könnun nú og sjá hvað áunnist hefur síðasta áratuginn.  
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9 Niðurstöður 

Frumkvæðið að safnfræðslu fyrir skóla á íslenskum menningarminjasöfnum virðist upp-

haflega fremur hafa komið frá fræðsluyfirvöldum en söfnunum sjálfum. Um 1960 er sett á 

stofn staða safnkennara á Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur, kostuð af menntamálaráðuneyti, og 

ferðir skólanema á Þjóðminjasafn og Ásgrímssafn eru skipulagðar. Forstöðumenn þessara 

tveggja safna, Kristján Eldjárn og Bjarnveig Bjarnadóttir, voru bæði áhugasöm um þessa 

fræðslu, enda var það forsenda þess að slíkt fyrirkomulag virkaði sem skyldi. Safnkennari 

sem kom utan frá var ekki alltaf velkominn því kennslan þótti trufla aðra starfsemi.  

Árið 1979 er stofnuð nefnd á vegum menntamálaráðuneytis í því skyni að kanna samstarf 

safna og skóla og koma með tillögur um úrbætur. Kemur þar fram skýr vilji fræðsluyfirvalda 

til að efla og bæta þessi samskipti og koma á safnkennslu í tengslum við námskrá. Á sama 

tíma eru ungir námsmenn að koma heim frá námi í Svíþjóð þar sem þeir hafa kynnst 

safnfræðslu og innan fjögurra ára, 1979-1983, eru þrír safnkennarar komnir til starfa í 

Reykjavík, tveir á vegum ráðuneytisins og einn í Árbæjarsafni. Upp úr því breytast áherslur í 

safnfræðslunni og íslensk safnfræðsla eins og við þekkjum hana í dag tekur að mótast. Milli 

1980 og 1990 verður mikil þróun í safnfræðslumálum, fyrst og fremst fyrir áhrif frá 

safnfræðslu í Svíþjóð og Danmörku, sem þýðir að „fræðslubylting safnfræðslu“  varð áratug 

fyrr hér á landi en hingað til hefur verið haldið fram (AlmaDís Kristinsdóttir 2011:19). 

Um 1970 stóð safnfræðsla á tímamótum á Norðurlöndum og áratuginn milli 1970-1980 

má segja að hún hafi fengið sinn fasta sess á söfnum þar. Safnfræðslan var skipulögð í 

tengslum við námskrá og var það mikil breyting frá því sem áður hafði verið, er hún byggði 

fremst á leiðsögn um sýningar á forsendum safnanna sjálfra. Safnkennarar fóru að hafa áhrif 

í sýningagerð og komu kennslufræði þar að. Þessi bylgja barst til Íslands um 1980 og 

áratuginn þar á eftir gerist hið sama hér á landi. Árbæjarsafn ríður á vaðið og ræður safnvörð 

sem  sinnti einnig safnkennslu meðfram öðrum safnastörfum þegar árið 1979. Safnkennsla á 

vegum menntamálaráðuneytis á Þjóðminjasafni og fleiri söfnum tekur stakkaskiptum upp úr 

1980 og tengist námskrá. Um 1990 hafa verið stofnaðar sérstakar stöður safnkennara við öll 

stærri söfn á höfuðborgarsvæðinu; Þjóðminjasafn Íslands (1986), Listasafn Íslands (1987), 

Árbæjarsafn (1988) og Listasafn Reykjavíkur (1991), auk þess sem safnstjórar sáu oft sjálfir 

um safnkennslu á minjasöfnum víða um land. Viðhorfið til safnkennslu innan stofnananna 

varð allt annað og betra eftir að stöður safnkennara færðust inn á söfnin. 
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Í tengslum við smíð nýrra þjóðminjalaga árið 1989 var markvisst reynt að tengja 

safnkennslu  og grunnskólastarf með því að kveða á um, að fulltrúi Kennarasambands Íslands 

ætti sæti í Þjóðminjaráði, stjórn Þjóðminjasafnsins. Þetta var gert að danskri fyrirmynd, en 

við endurskipulagningu stjórnar danska Þjóðminjasafnsins á níunda áratug síðustu aldar var 

þessi leið valin með góðum árangri. Ekki er að sjá að þetta hafi skilað sér í meiri samvinnu 

skóla og Þjóðminjasafns og engin merki þess að fulltrúi í Þjóðminjaráði hafi reynt að hafa 

áhrif á framgang safnfræðslunnar yfirleitt, a.m.k ekki fyrstu tvö árin.72  

Í lögunum frá 1989 er mun sterkar kveðið á um fræðsluskyldu Þjóðminjasafns og annarra 

minjasafna og tengsl þeirra við skóla og fræðsluyfirvöld en síðar hefur verið gert. Í lögum frá 

2001 segir, að Þjóðminjasafnið skuli „ annast söfnun, skrásetningu, varðveislu og rannsóknir 

á minjum um menningarsögu þjóðarinnar og kynningar þeirra innan lands og utan“ 

(Þjóðminjalög nr. 107/2001, II. kafli, 3. gr., leturbreyt. höf.). Í núgildandi lögum er talað um 

að „miðla sögu þjóðarinnar“ og „miðla þekkingu um íslenska menningu til skóla og 

almenning“ (Lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011, II. kafli, 3. gr. d). Í lögunum frá 1989 

segir hins vegar, eins og fram hefur komið: „Söfnin (þ.e. Þjóðminjasafn og byggðasöfnin) og 

starfsemi þeirra skulu kynnt nemendum í samráði við skóla og fræðsluyfirvöld (Þjóðminjalög 

nr. 88/1989, II. kafli 8. gr., leturbreyt. höf.) 

Umfjöllun um fræðsluhlutverk safna er almennt frekar rýr, bæði í þjóðminjalögum, lögum 

um Þjóðminjasafn og safnalögum, og virðist rýrna eftir því sem árin líða. Í núgildandi lögum 

um Þjóðminjasafn er einungis tæpt á því á tveimur stöðum þar sem talað er um annars vegar 

að „miðla sögu þjóðarinnar“ og hins vegar að „miðla þekkingu um íslenska menningu til skóla 

og almennings“ (Lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011, II. kafli, 3. gr. d). Ef til vill er því 

um að kenna að íslensk söfn eru ekki skilgreind sem fræðslu- eða menntastofnanir í lögum. 

Í safnastefnum fyrir þjóðminjavörsluna frá 2003 og 2010 er kveðið mun sterkar að orði. Í 

stefnunni frá 2003, þar sem fylgt er eftir ákvæðum í safnalögum frá 2001, segir meðal annars 

að safnfræðsla sé „einn mikilvægasti þáttur þeirrar þjónustu sem söfnin veita“ og „að 

minjasöfnin ættu að efla safnfræðslu og fá kennaranema til að útbúa námsefni um söfn og 

sýningar.“ Safnaráð er hvatt til að  „leita til menntamálaráðuneytis og Nýsköpunarsjóðs um 

að veita þessu verkefni brautargengi árin 2004-2006“ (Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu 

fyrir árin 2003-2008:10).  Safnastefnan er unnin fyrir og gefin út af ráðuneytinu svo það 
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 Höf. kynnti sér fundargerðir nr. 1-42, fyrir árin 1990-1992 í skjalasafni Þjóðminjasafnsins og þar er hvergi 

minnst á safnfræðslu.  
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hefðu átt að vera hæg heimatökin fyrir Safnaráð að fylgja stefnunni eftir en ekki er ljóst hvort 

og þá hvernig það var gert.  

Safnfræðsla hefur fest sig í sessi í safnastarfi hér á landi á síðustu þremur til fjórum 

áratugum. Hvert safn með sjálfsvirðingu býður upp á safnfræðslu í tengslum við námskrá 

skóla ef það er mögulegt, eða út frá safnkosti sínum. Þrátt fyrir þá útbreiddu skoðun í lok 

síðustu aldar að safnkennarastarfið væri ekki vænlegt til árangurs ef fólk vildi öðlast frama 

innan safnanna þá hefur reyndin orðið sú, að fjölmargir fyrrum safnkennarar hér á landi hafa 

komist í yfirmannsstöður á söfnum og ættu því að geta beitt sér í þágu safnfræðslunnar og 

hafa margir hverjir gert það. Þó hefur vegur og virðing safnkennara ekki alls staðar aukist að 

sama skapi innan safnanna. Safnfræðsla virðist ekki alltaf álitin sérstakt fag heldur fremur 

„afleidd störf“, þar sem söfnun, skráning, varðveisla og rannsóknir eru grunnurinn. Þetta 

samræmist ekki skilgreiningu ICOM á safni, en þar segir:  

„A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 
development, open to the public, which aquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and 
its environment for the purposes of education, study and enjoyment“ (sótt af 
síðu ICOM, icom.museum þann 1.2.2014).  

Þarna kemur skýrt fram að hlutverk safna sé fyrst og fremst að mennta, fræða og veita 

safngestum ánægju. Þessi áhersla á menntun og fræðslu er þó ekki eins sterk í íslensku 

þýðingunni:  

„Söfn eru stofnanir með fastan rekstur sem ekki eru reknar til ágóða heldur til 
þjónustu við samfélagið og til framgangs þess, eru opnar almenningi og safna til 
sín, viðhalda, rannsaka, miðla og sýna – til skoðunar, menntunarauka eða ánægju 
– það sem til vitnis er um fólk og umhverfi þess, hvort tveggja hið sýnilega og hið 
ósýnilega“ (sótt á síðu Íslandsdeildar ICOM, icom.is þann 1.2. 2014).  

„Education“ og „study“ er þýtt með „menntunarauka“ og „skoðun“ sem er mjög almennt 

orðalag og gefur ekkert til kynna um hina markvissu fræðslu í tengslum við námskrá sem 

fram fer í flestum söfnum á Íslandi nú til dags heldur virðist þarna fremur litið til almennra 

safngesta. Það eitt að þýða „study“ með „skoðun“ og færa það orð fram fyrir „education“ 

dregur einnig úr merkingunni sem verður mjög almenns eðlis og ekkert í takt við það sem 

virðist vera ætlunin í skilgreiningu ICOM. Varla hefur viljandi verið dregið úr vægi 

menntunarþáttarins, líklegra er að ónákvæmri þýðingu sé um að kenna, en niðurstaðan 

verður bagaleg fyrir safnfræðsluna. 
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Í hátíðaræðum er menntunarhlutverkið iðulega nefnt sem einn mikilvægasti þáttur 

safnastarfsins. Auðvitað er það raunin að allt eru þetta mikilvægar greinar á sama meiði. 

Söfnun, skráning, varðveisla og rannsóknir eru að sjálfsögðu nauðsynlegir þættir á hverju 

safni, en hvar væru þeir ef ekki kæmi til miðlun og fræðsla? Þá er hætt við að söfnin væru 

einungis dýrar geymslur og fáum til gagns.  

Nú stendur til að stofna fræðsludeild innan FÍSOS, Félags íslenskra safnmanna, og verður 

það vonandi til góðs, því það eru ýmsar blikur á lofti. Frá Evrópu berast þær fréttir að 

safnfræðsla sé útvistuð í vaxandi mæli og safnkennarastöður séu lagðar niður innan 

safnanna.73 Þetta mun gert í sparnaðarskyni en hætt er við að þarna sé um skammsýni að 

ræða. Ef safnkennarar hverfa út af söfnunum er hætt við að samband safnkennara og 

annarra sérfræðinga safnanna rofni á ný. 

James M. Bradburne hefur skrifað:  

„Á þessum erfiðu tímum [eftir fjármálakreppuna] er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að 

fara vel með fé. Safnkennarar sem átta sig ekki á því setja starf sitt í hættu, því þrátt fyrir 

að safnfræðslan hafi síðustu þrjátíu árin öðlast betri stöðu og meiri virðingu innan og utan 

safnanna eru fræðsludeildir þó enn ekki álitnar eins mikilvægar og aðrar deildir í sumum 

söfnum“ (Bradburne 2010:141, laus. þýð. höf.).74  

 

Hætt er við að Bradburne hafi eitthvað til síns máls og maður spyr sig hvers safnfræðslan 

eigi að gjalda, þegar þessum hluta safnastarfsins er svo oft haldið fram sem hinum 

mikilvægasta.  

Vissulega er mikilvægt að fara vel með opinbert fé en það ætti að gilda jafnt fyrir alla 

þætti safnastarfsins. Árlega er stórum fjárhæðum veitt til þess „sem mölur og ryð fær 

grandað“ og veitir ekki af, en hingað til hafa íslensk yfirvöld aldrei veitt fé til safnfræðslu í 

líkingu við það sem til dæmis var ákveðið að gera í Bretlandi á tímum 

verkamannastjórnarinnar árið 1997. Þá var ákveðið að efla samstarf safna og skóla og lagt til 

                                                      
73

 Í Skotlandi er þetta algengt, t.d. á Þjóðminjasafni Skota í Edinburgh, þar sem sjálfboðaliðar sjá um fræðslu. Á 

opinberum söfnum í Berlín er einnig algengt að safnfræðsla sé útvistuð. 

http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/nationalgalerie/home.html 
74

 „In these difficult financial times, it is more important than ever to manage money carefully. Educators who 

don‘t do so are vulnerable, for despite a thirty-year history of increasing authority and status within and 

without the museum, education departments are still more expendable than curatorial and collections 

departments in some museums.“  

http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/nationalgalerie/home.html
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þess myndarlegt fjárframlag en jafnframt voru gerðar þær kröfur til safna að þau gerðu grein 

fyrir því í hvaða verkefni fjárveitingin hefði farið.  

Lisa Roberts hefur bent á að safnkennarar í Bandaríkjunum hafi mörg mismunandi 

markmið og því eigi þeir erfitt með að sameinast um ákveðin baráttumál (Roberts 1997:151). 

Safnkennarar á Íslandi eru hins vegar ennþá fremur einsleitur hópur sem ætti að geta 

sameinast um að koma safnfræðslu til meiri vegs og virðingar, en þá þurfa þeir að vita hvað 

þeir vilja. Nauðsynlegt er að gera nýja könnun á stöðu safnfræðslunnar sem allra fyrst til að 

komast að því hvar skóinn kreppir fyrst og fremst.  

Einnig er mikilvægt að efla tengslin við útlönd á ný. Norrænir safnkennarar hittust á 

ráðstefnum og bundust vinaböndum, íslenskir safnkennarar fengu að heimsækja söfn 

erlendis og kynna sér safnfræðsluna. Mikilvæg tengsl mynduðust einnig í tengslum við starf  

ICOM, en íslenskir safnkennarar eru ekki lengur eins virkir í ICOM/CECA og þeir voru áður 

fyrr. Safnkennurum hefur fjölgað mikið á Íslandi og geta haft samband sín á milli en 

væntanlega gæti verið áhugavert fyrir íslenska safnkennara í dag að sækja sér hugmyndir til 

útlanda svo safnfræðslan festist ekki í sama farinu. Vissulega er hægt að fræðast um margt 

gegnum netið, sem ekki var til fyrir 30 árum, en persónuleg sambönd gefa þó gjarnan meira.  

Í Danmörku var ráðist í mjög áhugavert verkefni árin 2011-2013 þar sem kannað var 

hvernig grunnskólinn notar söfnin. Markmiðið var að finna bestu leiðir til samvinnu safna og 

grunnskóla og tóku 30 söfn og 13 kennaraháskólar þátt í því. Ein af niðurstöðum verkefnisins 

var að það mikilvægasta fyrir samvinnu þvert á stofnanir væri einmitt „det personlige møde“, 

svo þetta virðist vera gamall sannleikur og nýr (Seligmann 2014:7).  

Þau ánægjulegu tíðindi bárust fyrr á þessu ári að til stæði að stofna ný samtök norrænna 

safnkennara (NAME) og gefa út rit um góðar aðferðir („best practices“)í safnfræðslu á 

Norðurlöndum í dag. Félag íslenskra safna og safnmanna (FÍSOS) mun taka þátt í þessu starfi 

og er áætlað að ritið komi út árið 2015.75 

Eins og fyrr sagði fengu kennaranemar fræðslu um Þjóðminjasafnið í kringum 1950 og var 

það þáttur í menntun þeirra. Í skýrslu nefndar um samstarf safna og skóla frá 1979 kom fram 

mikill áhugi á að efla tengsl safna og kennara og ósk um að fræðsla fyrir kennara yrði víðar í 

boði. Ákveðin söfn höfðu þá þegar haft frumkvæði að því að bjóða kennurum í heimsókn og 

kynna þeim söfnin en áhugi var á að þetta yrði almennara og í fastari skorðum. Eins var 
                                                      

75
 Bergsveinn Þórisson og Bryndís Sverrisdóttir eiga sæti í ritnefnd fyrir hönd FÍSOS. 
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látinn í ljós áhugi á samvinnu um gerð námsefnis og var nokkuð um það í upphafi níunda 

áratugarins. Þessi ósk kemur fram aftur og aftur síðustu áratugi en hefur ekki komið til 

framkvæmda. Skólayfirvöld og skólar hafa yfirleitt verið jákvæð í garð safnfræðslu en aldrei 

reynt mikið að hafa áhrif á framkvæmd hennar og innihald, sem þar af leiðandi hefur frekar 

farið fram á forsendum safna en skóla, þótt námskrá sé fylgt. Það er spurning hvort ekki sé 

kominn tími til að hleypa meira lífi í samstarfið og gefa kennurum færi á að hafa meiri áhrif á 

safnfræðsluna, eins og til dæmis var lagt til í Safnastefnu fyrir árin 2010-2014 (Safnastefna á 

sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014:13). Það kostar þó bæði tíma og vinnu af hálfu 

beggja, því fyrsta skrefið væri að veita kennurum meiri innsýn í safnastarfið og hvað söfnin 

hafa upp á að bjóða og gera þá að virkum þátttakendum í ferlinu. 

Ekki er þó eingöngu við kennara að sakast því söfnin vita ekki alltaf hvað þau vilja í 

fræðslumálum. Það getur verið bæði erfitt og tímafrekt að standa í samstarfi við 

utanaðkomandi aðila sem þar að auki vilja hafa áhrif á starfsemina. Söfnin þurfa að byrja á 

því að setja sér fræðslustefnu svo að þau viti sjálf hvert þau vilja stefna. AlmaDís 

Kristinsdóttir hefur til dæmis sagt  að „allt of fá söfn á Íslandi virðast átta sig á mikilvægi 

fræðsluþáttarins í safnastarfseminni og fagfólk setur ekki fram meðvituð markmið í 

fræðslustefnu“ (AlmaDís Kristinsdóttir 2010:160).  

Gott tækifæri til að efla tengslin milli háskóla og menningarminjasafna hefur myndast, 

eftir að höfuðsafnið, Þjóðminjasafn Íslands, varð háskólastofnun með lagabreytingu árið 

2013 (Lög nr. 57/2013). Nú er kominn tími til að treysta og formgera betur tengsl 

kennaramenntunar og safnfræðslu og gefa kennaranemum kost á starfsnámi við stærstu 

söfnin. Það gæti leitt til aukinnar samvinnu um námsefnisgerð og mótun safnfræðslu á 

söfnum og orðið safnfræðslu sú lyftistöng sem hún þarf nauðsynlega á að halda. 
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Viðauki 1 

 

Spurningalisti sendur forstöðumönnum safnstofnana frá nefnd um samstarf safna og 
skóla (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981): 

 

1. Lýsing á safninu 

 

a) Fjöldi starfsmanna safnsins, þar af fjöldi sérfræðinga. 

b) Stærð sýningarrýmis í m² 

c) Ýtarleg lýsing á efnissviði safnsins (flokkar muna og gripa sem eru til sýnis). 

d) Annað, sem til er í safninu (munir, gripir, heimildasöfn o.s.frv.), en er ekki til sýnis. 

e) Stærð bókasafns (fjöldi binda). Hafa skólanemendur og kennarar aðgang að því? Útlán? 

f) Ljósmyndasafn. Hafa nemendur og kennarar aðgang að því? Útlán? 

 

2. Gerið grein fyrir núverandi samskiptum safns yðar við skólakerfið. Hvaða fyrirgreiðslu fá 

nemendur og kennarar í safninu? Hefur stofnun yðar gert eitthvað í þá veru að kynna og vekja 

áhuga nemenda og kennara á safni yðar? 

3. Hvaða aðstöðu hefur safnið til að taka á móti heimsóknum skólanemenda? 

4. Getur safnið veitt nemendahópum leiðsögn í safninu? 

5. Er aðstaða í safninu fyrir einstaka nemendur og/eða nemendahópa til að vinna að minniháttar 

verkefnum? 

6. Hvaða möguleika hefur safnið til að efna til kynninga eða stuttra námskeiða fyrir kennara um 

viðkomandi stofnun og viðfangsefni hennar? 

7. Geta söfnin sett saman sérstakar „skólasýningar“ í safninu? 

8. Geta söfnin sett saman sýningar, sem færu á milli skólanna, til kynningar á einhverju sviði eða 

efni? 

9. Getur safnið stutt að gerð námsefnis í samvinnu við skólayfirvöld og þá hvernig? 

10. Atriði sem ekki eru nefnd hér en geta aukið samskipti safnstofnana og skólakerfisins. 
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Viðauki 2 

 

Spurningalisti sendur til námstjóra og námsefnishöfunda frá nefnd um samstarf safna og 
skóla (Þórir Sigurðsson o.fl. 1981): 

 

1. Heiti námsgreinar. 

2. Hefur námsgreinin möguleika á að hagnýta hinar ýmsu safnstofnanir? Hvaða? 
Hvernig? 

3. Gerir núverandi skipan greinarinnar ráð fyrir tækifærum til samskipta við 
safnstofnanir? (t.d. vinna að ákveðnum verkefnum í söfnum). 

4. Hver eru núverandi samskipti greinarinnar við safnstofnanir? (Kynnisferðir, vinna að 
verkefnum o.s.frv.) 

5. Álítið þér fyrirgreiðslu í söfnum fullnægjandi? 

6. Hver eru nú, að yðar áliti, helstu vandkvæði á samstarfi við safnstofnanir? (Flutningur 
nemenda, leiðsögn af hálfu safnsins o.s.frv.) 

7. Álítið þér að það væri til bóta ef efnt yrði til kynningar á safnstofnunum og 
viðfangsefnum þeirra? 

8. Er bygging og fyrirkomulag safnanna þannig að þau séu aðgengileg fyrir nemendur og 
kennara? Dæmi? 

9. Hvaða breytingar teljið þér nauðsynlegar á uppsetningu og skipulagi safna til þess að 
þau veki áhuga og verði aðgengileg fyrir nemendur? Dæmi? 

10. Með hvaða móti teljið þér að námsgrein yðar geti hagnýtt sér söfnin í ríkara mæli en 
nú er? 

11. Teljið þér að söfnin geti lagt eitthvað af mörkum við samningu námsefnis í yðar grein – 
og þá hvernig? 

12. Álítið þér æskilegt að söfnin setji saman sérstakar „skólasýningar“ í söfnunum eða 
sýningar sem færu á milli skólanna til kynningar á einhverju sviði námsgreinar yðar? 

13. Hvað teljið þér að fræðsluyfirvöld og söfnin þurfi að gera til að hagnýtt samstarf verði 
milli safna og viðkomandi námsgreinar? 

14. Atriði sem ekki eru nefnd hér en geta aukið samskipti safnstofnana og skólakerfisins. 

 

 
 

 


