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ÚTDRÁTTUR 
Í þessari ritgerð er gerð tillaga um sérstakt barnalistasafn í Reykjavík. 

Ritgerðin er tvískipt og er í fyrri hluta hennar litið til framboðs á list, 

menningarviðburðum og dagskrá fyrir börn og fjölskyldur þeirra í Reykjavík. 

Framboðið takmarkast við einstaka viðburði um helgar og á tyllidögum, þrátt fyrir að 

menningarstefna ríkis og borgar leggi áherslu á þátttöku barna í menningarlífinu. 

Ýmsar tilraunir hafa þó verið gerðar í áttina að barnalistasafni og er nánar greint frá 

þeim sem og skoðaðar erlendar fyrirmyndir ekki síst í Bandaríkjunum, þar sem löng 

hefð er fyrir barnasöfnum.   

Í seinni hlutanum er hlutverk barnalistasafns skoðað út frá kröfum sem gerðar 

eru til safna í íslensku safnalögunum og siðareglum ICOM. Fjallað er um ýmis 

praktísk atriði sem snúa að safnarekstri svo sem möguleg rekstrarform, safnastefna, 

rekstur, stjórnun, starfsfólk og húsnæði. Hugmyndir að starfsemi og dagskrá safnsins 

eru lagðar fram og skoðaðar mögulegar útfærslur. Loks er sett fram hin eiginlega 

tillaga að barnalistasafni en hún miðar að því að safnið geti staðið sjálfstætt. 

Jafnframt er hugað að næstu skrefum svo hugmynd að barnalistasafni geti orðið að 

veruleika. 
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SUMMARY  
The prominent element of this thesis is a proposal for a special children´s art museum 

in Reykjavík, Iceland. The thesis is split into two main sections. In the former 

section, possibilities for Reykjavík children and their families for engaging in arts 

and culture related activities, are explored. These possibilities are limited to one-off 

events on weekends and holidays, despite the cultural policies of both national and 

local authorities in which children´s participation in culture is emphasized. However, 

experiments in the direction of a children´s art museum have been made in Iceland. 

These are explored, as well as international role models not least in the USA, where 

there is a long-standing tradition for children´s museums.  

The latter section looks into the role of a children´s art museum from the aspect of 

requirements made by Icelandic museum legislation as well as the ICOM Code of 

Ethics for Museums. Further practical aspects are dealt with, such as what possible 

legal form the operation could take, collections policy, finance, management, human 

resources and housing. Ideas on daily activities and programme of the museum are 

put forward along with possible ways of implementing these. Lastly, the proper 

proposal for a children´s art museum in Reykjavík is presented, along with 

considerations on next steps forward so that the idea can evolve into becoming 

reality. 
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INNGANGUR 
Tillaga að barnalistasafni er efni meistaraprófsritgerðar minnar í Hagnýtri 

menningarmiðlun. Hugmyndin kom áreynslulaust þegar ég horfði til þeirra þátta sem 

veitt hafa mér ánægju og innblástur í leik og starfi síðastliðin ár. Ég er lærður 

myndlistarmaður og hef sinnt myndlist minni meðfram vinnu en ég er jafnframt 

lærður grunnskólakennari og starfa sem bekkjar- og myndmenntakennari. Beinast lá 

við að sameina þessi tvö svið, þ.e. börn og myndlist og reyna að skapa grundvöll þar 

sem þessar tvær stærðir koma saman. Úr varð tillaga að barnalistasafni.  

Við skoðun á orðunum barnaskemmtun, barnaleikur, barnaspil, barnaljóð, 

barnavísa, barnaleikrit, barnamynd, barnateikning, barnasaga, barnamenning, 

barnalist og eflaust mætti fleira telja, sést að þetta eru allt saman algeng og kunnugleg 

orð sem við tengjum við hversdagslega hluti og viðburði með börnum. En hvað 

tengjum við við hugtakið barnalistasafn? Það orð er ekki að finna í íslenskum 

orðabókum og ef til vill ekki skýr mynd af því í huga almennings. 

Við vitum jú hvað listasafn er, það er hús þar sem listaverk eru geymd og 

höfð til sýnis1. Samkvæmt laganna skilningi eru söfn varanlegar stofnanir sem starfa í 

þágu almennings þar sem tilgangur þeirra er að varðveita menningar- og náttúruarf og 

tryggja að honum verði skilað óspilltum til komandi kynslóða2.   Á Íslandi starfa söfn 

samkvæmt íslenskum safnalögum3 og reglum og jafnframt eftir siðareglum ICOM 

(Alþjóðaráð safna) en þær reglur „endurspegla þau grundvallaratriði sem safnafólk 

um allan heim viðurkennir og vinnur eftir“4. Hlutverk safna er fimmþætt; söfnun, 

skráning, varðveisla, rannsóknir og miðlun5. Við svipaðan tón kveður í siðareglum 

ICOM fyrir söfn, en þar kemur fram að „söfnum bera sérstakar skyldur gagnvart 

öllum til að varðveita, tryggja aðgang að og túlka þau frumgögn og –heimildir sem 

safnað hefur verið og geymd eru í safneign þeirra6“. 

Barnalistasafn er þess háttar stofnun, þar sem menning og listir barna eru í 

hávegum höfð. Barnalistasöfn einkennast af gagnvirku rými þar sem börn og 

fjölskyldur þeirra skapa, deila og tengjast í gegnum listir. Þau eru staðir sem bjóða 

upp á sýningar og dagskrá sem örva óformlegt nám fyrir börn. Þau veita skemmtilega 

                                                
1 Íslensk orðabók A-L 2002  
2 Alþingi 2012 
3 Safnalög, nr. 141/2011 
4 Íslandsdeild ICOM 2015:4 
5 2. mgr. 3. gr. Safnalaga nr. 141/2011 
6 Íslandsdeild ICOM 2015:14 
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og gagnvirka reynslu, þar sem öll börn geta lært í gegnum leik 7. Barnalistasöfn eru 

ekki horn eða krókur, einhvers konar afdrep ætlað börnum, líkt og tíðkast á Listasafni 

Íslands og Reykjavíkur. Barnalistasöfn hvetja og mennta fjölbreyttan hóp barna í 

gegnum sýningar og dagskrá sem hvetur til gagnrýninnar hugsunar og með 

mikilvægum samskiptum við listamenn í skapandi ferli8. Barnalistasöfn lúta jafnframt 

safnareglum svo sem varðandi söfnun og varðveislu verka eftir börn, fræðslu  og 

miðlun. Til að skilja fyllilega  hvað það er sem stendur á bak við slíka starfsemi tel ég 

að skoða þurfi barnalist og -menningu í samhengi við hugmyndafræðina menning 

fyrir börn, menning með börnum og menning sköpuð af börnum.  

Á Íslandi má víða finna gott og uppbyggilegt barnamenningarstarf og verða dæmi um 

það tekin síðar. Ljóst má þó vera að ekki finnst neitt safn eða menningarhús sem 

leggur upp með menningu og listir eingöngu fyrir börn. Fyrirmyndir að slíkum 

söfnum má þó finna víða um heim og þá sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem saga 

barnasafna spannar yfir hundrað ár.  

Ritgerð þessi er tvískipt. Í fyrri hluta er fræðileg greining á barnalist og 

barnamenningu. Horft er til menningarstefnu íslenskra stjórnvalda sem og 

menningarstefnu Reykjavíkurborgar sem segja til um að efla eigi menningu barna og 

ungmenna og stuðla að því að gera þau að virkum þátttakendum í menningarlífinu. Þá 

er skoðað hvaða list- og menningarviðburðir eru í boði fyrir börn og fjölskyldur 

þeirra í Reykjavík. Til afmörkunar er einblínt á Reykjavík og reykvísk börn í þessari 

tillögu þar sem höfuðborgin er það sveitarfélag sem spannar flesta leik- og 

grunnskóla og þar með stærsta markhópinn. 

Horft er til erlendra fyrirmynda, Bandaríkjanna sérstaklega, þar sem barnalist 

og barnamenningarstarf er í hávegum haft og starfræktur fjöldi barna(lista)safna. Þrjú 

slík söfn voru skoðuð við undirbúning tillögunnar, barnalistasafnið CMA í New York 

og barnasöfnin í Brooklyn, New York sem og í Boston. Barnamenningarstarf innan 

stóru listasafnanna í Reykjavík er svo skoðað til samanburðar út frá sömu 

áhersluþáttum og erlendu fyrirmyndirnar, til að greina hvað nú er í boði. Upplýsingar 

um söfnin í Bandaríkjunum, á Íslandi og annað barnamenningarstarf í Reykjavík eru 

byggð á viðtölum sem ég tók við aðstandendur safnanna. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar eru skoðuð ýmis praktísk atriði sem viðkoma 

stofnun barnalistasafns svo sem hvernig fjármagna skuli safnið, undir hvern á það að 
                                                
7 Museum of Children’s Art e.d 
8 Fresno Art Museume.d  
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heyra, safnastefna, húsnæði, upplýsingamál og hugmyndir að dagskrá. 

Með praktísku atriðin að leiðarljósi er tillaga að barnalistasafni lögð fram. Tillagan er 

hugsuð sem sjálfstæð eining, tilbúið plagg sem hægt yrði að leggja fyrir á fundi í 

stjórnkerfinu.  

Það er vilji minn og von að barnalistasafn verði að veruleika innan fárra ára. 

Góð og vel útfærð hugmynd dugir stutt, það þarf að láta verkin tala og því 

nauðsynlegt að halda hugmyndinni á lofti, láta hana spyrjast út og skapa þannig enn 

frekari eftirspurn. Samskipti safna við samfélagið og ræktarsemi við arfleið þess9 gæti 

ef til vill leitt af sér breytta nálgun í safnastarfi sem styðja myndi við hugmyndir um 

enn frekari þróun í safnastarfi í þágu barna og þar með gera barnalistasafn að 

veruleika.  

  

                                                
9 Íslandsdeild ICOM 2015:19 
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1. LISTIR OG MENNING  
„Hvað er list?“ Þessi spurning kemur gjarnan upp og svörin verða þá með 

ýmsu móti, en margir vilja halda því fram að list verði ekki skilgreind. Oft er þó list 

talin vera aðferð eða afurð þátta sem vísvitandi höfða til skynfæra eða tilfinninga. 

Hún samanstendur af fjölbreyttum mennskum athöfnum, sköpun og leiðum til 

tjáningar, þar á meðal tónlist, bókmenntum, kvikmyndum, skúlptúrum og 

málverkum. List er almennt skilin sem athöfn eða afurð tjáskipta, eitthvað sem tjáir 

hugmyndir, tilfinningar eða jafnvel heimssýn. List er hluti af menningunni, hún 

endurspeglar efnahagslegt og félagslegt undirlag hennar. Hún breiðir út hugmyndir 

og gildi hverrar menningar og er breytileg í tíma og rúmi10.  

Skilgreining listar ef hún á annað borð er möguleg er opin, huglæg og 

umdeilanleg. Ekkert samkomulag er á milli sagnfræðinga og listamanna um hugtakið 

sem gæti ef til vill verið ástæða þess að svo margar skilgreiningar eru uppi. Sjálft 

hugtakið hefur verið mjög breytilegt í gegnum aldirnar11. Merking orðsins list getur 

verið háð stund og stað og verður seint lesin ofan í kjölinn. Í list er sífellt hægt að 

finna eitthvað óvænt líkt og að mikil listaverk endurnýjast í hvert sinn sem litið er á 

þau. Þau virðast ótæmandi og óútreiknanleg líkt og lifandi manneskjur12. 

Svipað er uppi á teningnum þegar kemur að því að skilgreina eða afmarka 

hugtakið menning. Orðið menning er notað í alls konar samhengi, það hefur orðið að 

tískuorði en hefur við það jafnframt misst merkingarmátt sinn13.  

Orðið menning hefur stundum verið skilgreint sem samsafn hegðunarmynstra 

sem fyrirfinnast í ákveðnum samfélögum14. Það er notað til að lýsa því sem aðgreinir 

mennina frá dýrum náttúrunnar en samkvæmt því er menning eitthvað sem gerist af 

mannavöldum s.s. framleiðsla, tjáning eða hegðun. Mannskepnan hefur ólíkt öðrum 

dýrum þróað með sér tungumál, venjur, minningar og hugvitssemi til að byggja upp 

háþróuð samfélög15.  Menning hefur tekið á sig form einhvers sem er aðgreinanlegt, 

einhvers sem er einkennandi fyrir ákveðinn tíma, tiltekinn hóp og ákveðin samfélög. 

                                                
10 Viðtal við Alice Vogler 2015 
11 Marilina Maraviglia 2010 
12 E.H. Gombrich 1998:15,35-37 
13 Mouritsen, Flemming 1998:3 
14 Ferlir 2007 
15 Sigurbjörg Eyjólfsdóttir 2010:1  
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Menning er skilin, skilgreind og endurnýjuð af einstaklingum innan 

ákveðinna hópa. Til dæmis fæðast börn inn í tiltekna menningu16.  

Við tölum um íslenska menningu, staðarmenningu, menningarkima, 

fyrirtækjamenningu, stofnanamenningu o.fl. en þegar við tölum um barnamenningu 

er áherslan hins vegar ekki eins víð. Hugtakið barnamenning er sprottið innan þrengri 

ramma hugtaksins „menning“ og vísar til þess að fanga listrænar aðgerðir og 

tjáningu17. Greina má barnamenningu og list frá öðru atferli barna og því hljóta slíkar 

athafnir barna að verðskulda eigið orð í tungumálinu. 

 

1.1. BARNALIST OG BARNAMENNING  
Sem börn erum við öll listamenn og nefnist listsköpun barna barnalist. Fyrir 

börnum eru listform nauðsynleg leið til að tjá sig, læra inná og kynnast heiminum. 

Börn elska list því hún gefur þeim tækifæri til að tjá sig frjálslega um hugsanir sínar 

og tilfinningar. Barnalist er margt fyrir marga. Fyrir foreldra sýnir list hversu 

megnugt ímyndunarafl barnsins er. Fyrir kennara er hún kennslutæki. Fyrir 

sálfræðing er list leið til að skilja huga barnsins. Fyrir afa og ömmur er hún leið til að 

finna tengsl. Fyrir bókavörð er hún leið til að auka bókaþekkingu. Fyrir barn er list 

leið til að hafa gaman, taka ákvarðanir og tjá val18.  

Sköpunarþörfin er byggð á náttúrulegum og líffræðilegum forsendum og sjá 

margir tengsl milli barnalistar og frumstæðrar listar. Líkt og frummaðurinn, tjá börn 

sig í táknum, sem eru einhverstaðar á milli talaðs máls og ritmáls. Þau nota tungumál 

listarinnar til að skrá það sem er að gerast í kringum þau. Hæfni til að miðla án orða 

er því sérstaklega mikilvæg fyrir börn og er listin þar því öflugt tól, hún gefur börnum 

möguleika á að tjá hugsanir sínar og tilfinningar löngu áður en þau geta fullkomlega 

tjáð sig með orðum19. Eftir því sem barnið þroskast og æfir sig, fá þessi tákn meira 

hold og verða meira lýsandi fyrir það sem þau eiga að tjá20.  

Orðið barnamenning er svo hugtak sem notað er til að skilgreina viðfangsefni 

og/eða athafnir hjá börnum. Til að skoða betur skilgreiningar á barnamenningu má 

kanna skilgreiningu hugtaksins í reglum Barnamenningarsjóðs en þar segir að til 

                                                
16 Mouritsen, Flemming 1998:3 
17 sama  
18 Reyner, Anna 2006 
19 sama 
20 Aðalsteinn Ingólfsson 1989:7 
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barnamenningar teljist verkefni á sviði lista og menningar sem unnin eru fyrir börn 

og/eða með virkri þátttöku barna21.  

Hugtakið er auðskiljanlegt í sjálfu sér en það felur í sér þrjár birtingamyndir; 
 

• Menning sköpuð af börnum - barnamenning sköpuð af börnum fyrir 
börn 

• Menning með börnum - barnamenning þar sem börn og fullorðnir skapa 
saman  

• Menning fyrir börn - barnamenning sköpuð af fullorðnum fyrir börn.  
 

Mikilvægt er að skoða barnæsku og líf fullvaxinna manna sem tvö viðfangsefni, þar 

sem aldur og áunnin hæfni greinir þar að22. Til að skoða þessa þrískiptingu betur 

verður stuðst við skýrslu frá árinu 2004 sem unnin var af Sigurði G. Valgeirssyni 

ráðgjafa, fyrir Samtök um barnamenningarstofnun en þar er að finna nokkuð ítarlega 

skilgreiningu á þrískiptingunni. 

 

Menning sköpuð af börnum 

Menning sem börn búa til fyrst og fremst með leik sínum, gjarnan kallað 

leikjamenning. Þetta eru sjálfsprottnar athafnir án yfirvegunar, knúnar áfram af krafti 

sem kemur að mestu leyti frá barninu sjálfu fremur en utanaðkomandi áhrifum. Börn 

finna upp eigin leiki og þróa í þeim samskiptum sérstaka menningarlega tjáningu.  

 

Menning með börnum  

Menningarleg athöfn sem verður til fyrir tilstilli fullorðinna með börnum. Þarna eru 

foreldrar, kennarar og aðrir í nánasta umhverfi barna í aðalhlutverki með börnum en 

þessu menningarstarfi er gjarnan skipt í tvo flokka. Í annan flokkinn fellur sérhæft 

tómstundastarf, s.s íþróttir og tónlistarskólar. Í hinn flokkinn fellur allt sem börn sjá 

um sjálf eða eiga samstarf um við fullorðna. Þessi menningarstarfsemi fer oft fram á 

stofnunum en markmiðið er að opna tjáningarform fyrir börn og gefa þeim svigrúm 

til að vera menningarlega skapandi einstaklingur. Þessi tegund menningar getur verið 

t.d. teikni/málunarverkefni eða annað í skólanum og einnig óformleg verkefni sem 

börn og fullorðnir vinna innan veggja heimilisins s.s. syngja saman, eða fara í 

gönguferðir. 

 

                                                
21 Reglugerð um Stjórnarráð Íslands 2003 
22 Sigurður G. Valgeirsson 2004:5 
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Menning fyrir börn  

Er menningarupplifun, menningarlegt hugverk eða afurð sem fullorðnir búa til og 

bjóða börnum upp á s.s. bækur, tónlist, myndir og myndskreytingar, barnaleikrit 

o.s.frv. Innan þessarar menningarframleiðslu eru viðfangsefnin löguð að þörfum og 

þroska barna þar sem stuðlað er að því að efla stöðu barnsins og andlegar framfarir 

þess. Oft er skilningurinn sá að í þess háttar tilvikum séu börn óvirkir þiggjendur en 

þá er verið að horfa framhjá þeirri staðreynd að barn getur verið virkt og 

meðskapandi. Fullorðnir standa fyrir menningunni í þessu tilfelli en eiga ekki 

möguleika á að stýra því algerlega hvernig barnið tekur á móti, skilur og vinnur úr 

efninu23.  

Engin ein birtingarmynd barnamenningar er réttari en önnur þar sem 

meginatriðið hlýtur alltaf að vera börnin og hvernig þeim er mætt og þau þjónustuð. 

Að skilja, skynja og fá innsýn inn í menningarheim barna eru forsendur þess að 

þekking færist frá þeim eldri til hinna yngri – og öfugt. Barnamenning er, líkt og 

menning fullorðinna, mikilvægur hluti af menningu þjóðar.  

 

1.2. LISTIR Í LÍFI BARNA  
Í grein sinni „Barnamenning; menning fyrir hverja eða hverra menning?“ talar 

Dagný Kristjánsdóttir, prófessor í íslenskri bókmenntasögu, um stofnanavæðingu 

barnamenningar. Þar segir að fram að áttunda og níunda áratugnum var talið að 

barnamenning ætti heima innan veggja skólanna, þar sem hún væri búin til af 

fullorðnum sem miðluðu henni til barnanna og væri um leið tæki til kennslu og 

félagsmótunar. Það sem kom hins vegar í ljós þegar farið var með listina út á meðal 

barnanna var að börnin fóru sjálf að hafa mikil áhrif á listamennina 24. 

Í nútímasamfélaginu má finna ýmislegt sem hvetur börn til listsköpunar og 

hefur Reykjavíkurborg verið ötul við að gera vel við menningu barna. Ber þar helst 

að nefna tvö verkefni sem sett hafa verið á laggirnar en það eru Barnamenningarhátíð 

í Reykjavík og Menningarfáninn. 

 

 

 

                                                
23 Sigurður G. Valgeirsson 2004:5 
24 Dagný Kristjánsdóttir 2005 
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1.2.1. Barnamenningarhátíð í Reykjavík 
Hátíðin er hugsuð sem stuðningur við barnamenningu en hún er vettvangur 

þar sem lögð er áhersla á allar þær þrjár tegundir barnamenningar sem áður var 

minnst á: Menningu fyrir börn, menningu með börnum og menningu barnanna 

sjálfra. Börn og fullorðnir í fylgd með börnum geta sótt hátíðina sem fer fram 

víðsvegar um Reykjavík ár hvert um og í kringum sumardaginn fyrsta25. Hátíðin er 

byggð á mörgum smáum viðburðum og rúmar allt sem snýr að börnum. Markmið 

hátíðarinnar er ekki síður að efla umræðu um barnamenningu í samfélaginu og 

fjölmiðlum26. 

Hátíðin var stofnsett  árið 2010 en árið 2011 féll hún niður vegna fjárskorts en 

hefur frá árinu 2012 verið haldin árlega og er í sífelldri þróun. Skipulagning á 

Barnamenningarhátíð í Reykjavík er í höndum viðburðardeildar Höfuðborgarstofu, 

verkefnastjóra barnamenningar og stjórnar Barnamenningarhátíðar27.  

 

1.2.2. Menningarfáninn 
Menningarfáninn byggir á menningarstefnu Reykjavíkurborgar þar sem 

áhersla er lögð á menningu og listir í uppeldi og kennslu barna og ungmenna. Hann er 

nýjung sem ætlað er að styðja við menningaruppeldi barna og ungmenna í Reykjavík. 

Fáninn er viðurkenning fyrir framúrskarandi menningarstarf sem miðar að því að 

hlúa að listkennslu og skapandi starfi í leikskólum, grunnskólum, 

frístundamiðstöðvum og skólahljómsveitum 28 . Við útfærslu menningarfánans er 

mikilvægt að vinna með ýmis birtingarform lista og menningar með áherslu á 

strauma og stefnur í barna og unglingamenningu29. Menningarfáninn stuðlar að því 

að framlag barna til menningar og lista verði metið að verðleikum og gert sýnilegt, 

svo og að rækta menningarlega sjálfsmynd barna30. 

Menningarfáninn var settur á laggirnar árið 2012 hjá Reykjavíkurborg eftir að 

niðurstöður úr könnun á menningarþátttöku barna og skóla í t.d. heimsóknum á 

listasöfn og ferðir á myndlistarsýningar og tónleika voru birtar. Niðurstöðurnar sýndu 

                                                
25 Barnamenningarhátíð í Reykjavík e.d. 
26 Barnamenningarhátíð-Facebook e.d. 
27 sama 
28 Reykjavíkurborg 2012 
29 Menningarfáni Reykjavíkurborgar e.d. 
30 Reykjavíkurborg 2012 og 
    Reykjavíkurborg 2015  
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að það var mikill munur á milli hverfa; hverfin 101, 105 og 107 voru með áberandi 

fleiri heimsóknir en önnur hverfi.  

Í þessu kemur glögglega í ljós aðstöðumunur sem ekki ætti að bitna á 

börnunum og þeirra tækifærum. Ekki er við söfnin sjálf að sakast því flest söfn taka 

vissulega mið af börnunum og eru þau sérstaklega þjónustuð með ýmsum 

sérsmíðuðum leiðsögnum og smiðjum. Helsta hindrun skólahópa í þátttöku í lista- og 

menningarlífi borgarinnar eru greiðar almenningssamgöngur. Hér verður þó ekki 

farið frekar út í það, en mikilvægt er að gefa því gaum að staðsetning safns getur haft 

úrslitaáhrif á hvernig slík stofnun er notuð og sótt.  

 

1.2.3. Menningarmiðstöðvar og aðrar menningarstofnanir  
Víða er unnið gott menningarstarf í þágu barna í leik- og grunnskólum sem og 

öðrum opinberum stofnunum. Í skýrslu Sigurðar G. Valgeirssonar, sem áður var 

minnst á, má finna úttekt á nokkrum völdum stofnunum sem sinna góðu 

barnamenningarstarfi á Íslandi.  

Sigurður nefnir þar meðal annars Borgarbókasafnið í Reykjavík - sem nú 

gengur undir nafninu Borgarbókasafn menningarmiðstöð.  Sögustundir fyrir börn 

voru og eru áberandi í stafi safnanna sem og listasmiðjur og aðrir viðburðir sem 

haldnir eru reglulega með fjölbreyttri dagskrá fyrir börn og fjölskyldur þeirra31. 

Söfnin eru hugsuð sem vettvangur barna, unglinga og fullorðinna til að uppgötva, 

rannsaka og þróa hæfileika sína og fá tækifæri til að örva sköpunarkraftinn í gegnum 

menningu og listir32. 

Barnamenning innan leiklistarinnar er nokkuð vel sinnt en þau leikhús sem 

rekin eru fyrir opinbert fé og áhugamannaleikhús hafa flest á sýningaskrá sinni verk 

sem ætluð eru börnum eða eingöngu ætluð þeim eins og ferðaleikhúsin 

Möguleikhúsið, Litla gula hænan og Brúðubíllinn. Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið 

bjóða leik- og grunnskólabörnum að koma í heimsókn og kynnast undraveröld 

leikhússins 33  en jafnframt opnaði Þjóðleikhúsið árið 2006 sérstakt svið fyrir 

barnasýningar, kallað Kúlan. Í Kúlunni er boðið upp á Sögustund fyrir leikskólabörn, 

smábarnasýningar og smærri barnasýningar34. 

                                                
31 Sigurður G. Valgeirsson 2004  
32 Borgarbókasafn Reykjavíkur e.d viðburðir 
33 Borgarleikhúsið e.d 
34 Þjóðleikhúsið e.d 
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Til að kynna íslenskum grunnskólabörnum ólíkar tegundir tónlistar í lifandi 

flutningi listamanna var sett á stofn árið 2002 samstarfsverkefnið „Tónlist fyrir alla“ 

á vegum ríkis og sveitarfélaga en markmið verkefnisins er að efla þekkingu og 

skilning á tónlist 35 . Sinfóníuhljómsveit Íslands leggur orðið meiri áherslu á 

tónlistardagskrá fyrir börn s.s með fjölskyldutónleikaröðinni Litli tónsprotinn en fyrir 

utan fjölskyldutónleikana eru á hverju ári haldnir skólatónleikar fyrir leik- og 

grunnskólanemendur, þar sem klassísk tónlist er kynnt í tónum og tali36.  

Stóru opinberu listasöfnin og önnur söfn taka vissulega mið af þörfum barna 

með tilliti til skólanna þar sem boðið er upp á ýmsar sérsmíðaðar leiðsagnir tengt 

ákveðnu námsefni og aldri 37. Nánar verður fjallað um þá starfsemi hér á eftir.  

 
1.3. MENNINGARSTEFNA ÍSLENSKRA STJÓRNVALDA  

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á barn rétt á að láta í ljós 

skoðanir sínar og hugmyndir munnlega, skriflega eða í formi lista. Í 31. grein 

sáttmálans segir enn fremur: 

 
• Aðildarríki skulu viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og 

skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum.  
• Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi, 

og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda 
menningarlíf, listir og tómstundaiðju38. 
 
 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var festur í íslensk lög árið 201339. Það 

gefur honum ótvírætt sterkari stöðu í íslensku samfélagi en áður og virðist augljóst að 

Alþingi hafi með þessu viljað styrkja stöðu barna á Íslandi almennt. 

Eitt af meginmarkmiðum nýrrar menningarstefnu íslenskra stjórnvalda, sem 

samþykkt var á Alþingi sama ár og Barnasáttmálinn, er þátttaka barna og ungmenna í 

menningarlífinu. Þetta er í fyrsta sinn sem stjórnvöld marka sér sérstaka stefnu á 

þessu sviði en þar segir40. 

 

 
                                                
35 Reglugerð um Stjórnarráð Íslands 2002 
36 Sinfóníuhljómsveit Íslands e.d 
37 Listasafn Reykjavíkur e.d 
38 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 2013 
39 Alþingi 2013 
40 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013:5  
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Stjórnvöld leggi sérstaka áherslu á að efla menningu barna og ungmenna á landinu öllu 
og stuðla að því að þau séu virkir þátttakendur í menningarlífinu. Menningarstofnanir 
ríkisins og aðrir aðilar sem njóta opinbers stuðnings eru hvattir til að skipuleggja 
dagskrá sína m.a. með börn og ungmenni í huga og haga starfsemi sinni þannig að þau 
eigi greiðan aðgang að listum og menningu, óháð efnahag41. 
 
 

Aðgangur að menningu er samkvæmt stefnunni talinn mikilvægur þáttur og 

menningarlæsi og menningarþátttaka mikilvæg atriði í uppvexti barna til að auka 

þeim víðsýni og umburðarlyndi42. Miklu skipti hvernig börn kynnast menningu og 

listum  en þar gildi mestu að upplifunin sé á forsendum barnsins43. 

Skólakerfið er oft eina tengingin, ef ekki sú eina, fyrir börn að komast í tæri við 

menningarlega upplifun og því er mikilvægt að tryggja að skólar skorist ekki undan 

þeirri ábyrgð. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

 
Að tjá sig myndrænt, í handverki, hreyfingu, leik og tónum er manninum eðlislægt. 
Afrakstur þess má finna í mannkynssögunni og hefur mótað hana til dagsins í dag. 
Einstaklingar þurfa að vera meðvitaðir um þessi mótunaröfl innan hvers samfélags til að 
geta notið þeirra á uppbyggjandi og gagnrýninn hátt samhliða því að nýta þau og þróa 
áfram, sér og komandi kynslóðum til góðs.44  
 
 

Eitt markmið menningarstefnu stjórnvalda er einmitt að efla listfræðslu og 

listkennslu í skólakerfinu þar sem hvatt verði til virkrar þátttöku, sköpunar og 

frumkvæði einstaklingsins45. Menningarstofnanir ríkisins verði þannig miðstöðvar 

fyrir samvinnu og í fararbroddi í faglegum efnum hver á sínu sviði46. Þá er ætlast til 

þess samkvæmt stefnunni að menningarstofnanir og þeir sem stjórnvöld styðja til 

starfa í menningarlífinu leitist sífellt við að breikka þann hóp sem þeir ná til með 

starfsemi sinni og sporni þannig gegn menningarlegri aðgreiningu47.  

 

  

                                                
41 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013:10 
42 sama:14 
43 sama:31 
44 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011:140. 
45 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013:15 
46 sama:18  
47 sama:15 
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2. ERLENDAR FYRIRMYNDIR 
Víða í hinum stóra heimi má finna framboð af list- og menningartengdri 

upplifun fyrir börn og fjölskyldur þeirra í skapandi og skemmtilegu umhverfi. 

Barnasöfn eru stofnanir af slíkum toga og bjóða upp á sýningar og dagskrá sem örva 

óformlegt nám fyrir börn. Þeim er ætlað að endurspegla fjölbreytt samfélög, veita 

skemmtilega og gagnvirka reynslu og vera staður þar sem öll börn geta lært í gegnum 

leik48. Í Bandaríkjunum nær þróun barnasafna yfir hundrað ár og hefur hún verið 

studd og viðurkennd af foreldrum, kennurum, áhrifafólki í samfélaginu og 

stjórnendum menntamála. Eftirspurn eftir stofnun á borð við barnasafn varð strax ört 

vaxandi innan safnasamfélagsins og voru til dæmis barnasöfn, æskulýðssöfn eða 

yngribarnasöfn (e. junior museum) orðin yfir 40 talsins árið 1960. Fjöldi þessa safna 

tvöfaldast á árunum 1970 og 1980 og á milli 1990 og 2000 voru þannig meira en 70 

barnasöfn opin almenningi í Bandaríkjunum49.  

Samtök barnasafna (Association of Children’s Museums (ACM)) voru 

stofnuð árið 1962 og er samstarfsvettvangur safna og fagfólks sem sérhæfir sig í leik 

ungra barna sem fyrstu skrefunum í ævilangri menntun. Þegar þetta er skrifað eru um 

340 safnmeðlimir í samtökunum í 22 löndum og samkvæmt gögnum frá árinu 2007 

heimsóttu meira en 30 milljónir barna og fjölskyldna barnasöfn árlega 50. 

 

2.1. BARNASÖFN 
Barnasöfn geta verið af margvíslegum toga þar sem mismunandi áhersluþættir 

einkenna hvert safn. Almennt endurspegla barnasöfn hugmyndafræði John Deweys, 

eins áhrifamesta heimspekings og menntunarfræðings Bandaríkjanna á fyrri hluta 

20.aldar, að „læra með því að framkvæma“ (e. learning by doing) og eru barnasöfn 

því sérstaklega hönnuð fyrir börn til að læra, virkja forvitni þeirra, ímyndunarafl og 

að þau öðlist heildrænan skilning á sjálfum sér og umheiminum. Barnasöfn skapa 

skemmtilegt og gagnvirkt nám þar sem þau eru staður þar sem börn geta lært í 

gegnum leik í öruggu umhverfi og umhyggju fullorðinna51.  

Hlutverki barnasafna má ef til vill líkja við skemmtigarða, þar sem hægt er til 

dæmis að stafla upp kubbum, skríða í gegnum göng eða blása sápukúlur. Á 

                                                
48 Association of Children’s Museums e.d 
49 Din, Herminia Weihsin 1999:63 
50 Association of Children’s Museums e.d 
51 Din, Herminia Weihsin 1999:64 
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barnasöfnum er gert út á afþreyingu og viðburðadagskrá, þar sem markmiðið er að 

búa til upplifun. Barnasöfn bjóða upp á margskonar starfsemi, frá einföldum hlutum 

eins og að lesa í bók eða þykjast versla á bændamarkaði. Þar er einnig hægt að læra 

um framandi menningarsvæði með því að máta föt og búninga og taka þátt hátíð sem 

tilheyrir svæðinu eða búa til hefðbundna alþýðulist (e. folk art). Mörg barnasöfn 

bjóða einnig upp á sýningar sem veita fjölskyldum innsýn í starfsemi véla og vísinda 

og eru þau þá oft nefnd eftir því til að aðgreina þau frá öðrum barnasöfnum líkt og 

barnasafnið Children’s Science Center Lab í Fairfax í Virginíu fylki í 

Bandaríkjunum52. Síðar í þessum kafla verður fjallað um sértækt barnalistasafn, en 

það er barnalistasafnið CMA í New York. 

Höfundur heimsótti tvö barnasöfn í Bandaríkjunum, annað í Brooklyn í New 

York sem er elsta barnasafn Bandaríkjanna, stofnað árið 1899. Hitt í Boston, sem 

starfrækt hefur verið frá árinu 1913 og þar með næst elsta barnasafnið. Það sem 

safnið í Boston hafði fram yfir safnið í Brooklyn að mati höfundar var að þar var að 

finna sérstaka listasmiðju, sem var megin ástæða þess að safnið var heimsótt. Í viðtali 

við höfund sagði Alice Vogler framkvæmdastjóri listasmiðjunnar að tilgangur 

smiðjunnar væri að sýna og kynna gestum hlutverk lista sem tæki til að sjá, skilja og 

bregðast við heiminum. Aðspurð um hverskonar reynslu hún vildi að börn hlytu eftir 

heimsókn í listasmiðjuna sagði hún að það væri „leikur og sköpun“. Leikur og 

skapandi ferli krefjist athugunar, uppgötvunar, tilrauna, getu til að spyrja spurninga 

og búa til tengingar. Í leik og sköpun eigi sér stað margbreytilegar hugsanir sem feli í 

sér margar úrlausnir. Mestu skipti að gestir spyrji sig og endurmeti hvernig þeir 

skynji og skilji list og í hverju hún felist, að sögn Alice53. Verkefni listasmiðjunnar 

eru innblásin af öðrum sýningum í húsinu. Hvert verkefni stendur yfir í mánuð í senn 

og notast er við mismunandi listræna nálgun við hvert verkefni54. Það sem skilar 

mestum árangri í starfsemi listasmiðjunnar segir Alice vera stóru samstarfsverkefnin 

þar sem allir leggja eitthvað af mörkum til að mynda heild. Þar séu verkefnin opin, 

vel uppbyggð og vel framsett55. Fyrir utan listasmiðjuna er stórt sýningarými sem 

Alice segir að sé mikill heiður fyrir safnið að hafa því þau séu eitt af fyrstu 

barnasöfnunum þar sem börn fá tækifæri til að skoða og eiga samskipti við listaverk. 

Safnið leggi því mikið upp úr sýningarýminu og setji upp sýningar þar sem listamenn 
                                                
52 Association of Children’s Museums e.d 
53 Volger, Alice 2015 
54 Boston Children museum-Art studio e.d 
55 Volger, Alice 2015 
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sýna og hjálpa til við að setja upp sýningar sem eru sjónrænar, gagnvirkar og 

heilsteyptar56. 

Starfsfólk sem kemur að og kennir við listasmiðjuna þarf ekki að hafa list- 

eða uppeldisfræðimenntun. Alice sem sjálf hefur mastersgráðu í listum og kennt 

hefur listir í rúm 20 ár, fer yfir það með starfsfólkinu í byrjun hvers mánaðar þegar 

nýtt verkefni fer af stað í safninu og sér til þess að starfsfólkið fái viðeigandi 

þjálfun57.  

Að því leiti sem það leyfir er vel staðið að listasmiðjunni inni í slíku gímaldi, 

þó var það tilfinning höfundar að listasmiðjan væri einungis enn ein stoppustöðin af 

mjög svo fjölbreyttum viðburðum safnsins, þar sem gestir gátu komið og unnið eitt 

listaverk áður en farið var á næsta stopp eða viðburð.  

Listasmiðjan spilar ef til vill ekki eins stórt hlutverk og safnið vill vera láta, 

en þó má ekki líta framhjá þeirri staðreynd að með því að bjóða upp slíka smiðju er 

safnið að veita börnum frekara val um tjáningarleiðir og virkjar hjá þeim 

sköpunarkraft sem þau taka með sér og geta nýtt á öðrum vettvangi.  

 

 

2.2. BARNALISTASAFNIÐ Í NEW YORK 
Þó barnasafn og barnalistasafn starfi í grunninn samkvæmt sömu 

hugmyndafræðinni er munur þar á. Líkt og fram hefur komið gera almenn barnasöfn 

út á viðburðadagskrá og upplifun þar sem afrakstur er óþekkt stærð í 

upplifunarferlinu. Barnalistasöfn eru staðir þar sem leikur, fræðsla og sköpun mætast 

og er ætlað að framkalla einstaka upplifun. Á slíkum stöðum eru gjarnan unnar 

listsýningar með eða fyrir börn og eru slíkar sýningar oft fyrstu kynni barna að 

sýningum og vinnu á listasviðinu58.  

Í júlímánuði 2015 heimsótti höfundur eitt slíkt safn, barnalistasafnið CMA 

eða Children's Museum of the Arts en safnið er staðsett við Charlton Street í South 

Village hverfinu í New York. Í viðtali sagði Kate Fox þróunarstjóri safnsins (e. 

Development Director) að safnið hafi verið stofnað árið 1998 og að núverandi 

húsnæði sé þriðja húsnæðið sem safnið sé í. Í upphafi, þegar safnið opnaði, hafi það 

verið mjög lítið, einungis eitt herbergi eða svo þar sem stjórnendur safnsins sáu sjálfir 

                                                
56 Volger, Alice 2015 
57 sama 
58 Guðmundur R. Lúðvíksson 2010 
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um alla vinnu tengda safninu. Í dag, 18 árum síðar, starfa um 50 listamenn við safnið 

ásamt 20 starfsmönnum og safnið er nú þegar búið að sprengja utan af sér núverandi 

húsnæði þrátt fyrir einungis þriggja ára starfsemi þar59.  

CMA er sjálfseignarstofnun, þ.e. ekki rekin í hagnaðarskyni og því eru 

framlög (e. donations) stór hluti af rekstrarfé safnsins. Greiddur er almennur 

aðgangseyrir, $12 (1574 ísl.kr60) á einstakling61 en aðrar leiðir sem safnið notast við 

til að afla fjár er til dæmis að bjóða upp á námskeið sem borga þarf sérstaklega fyrir 

s.s. sumarnámskeið, eftir-skólanámskeið og yngribarnanámskeið62. Stærsti hluti eða 

um 2/3 hluti fjármagns safnsins er sjálfsaflafé eins og að framan er talið en 1/3 eru 

framlög frá borginni, ríkinu, einstaklingum eða fyrirtækjum.  

 

2.2.1. Aðstaða 
CMA skilgreinir sig sem nýlistasafn með vinnustofur fyrir börn. Safnið 

samanstendur af galleríi, tveimur skólastofum, boltatjörn (leiksvæði) og þremur 

vinnustofum; vinnustofu fyrir fagrar listir (Fine Arts), yngribarnavinnustofu (Wee) og 

margmiðlunar-tilraunastofu (Media Lab)63.  

Á safninu gefst gestum kostur á að skoða sýningar í galleríinu og taka þátt í 

listasmiðjum sem byggja á sýningaþema yfirstandandi sýninga. CMA býður upp á 

margskonar listasmiðjur og námskeið sem fela í sér fjölbreytt efnisval og tækni en 

dagskráin breytist daglega. Ungum listamönnum á aldrinum 10 mánaða til 15 ára 

gefst kostur á að fá kennslu og leiðbeiningar í skapandi verkefnum, sem eru útfærð 

með fjölbreyttum efnum, áhöldum og miðlum undir leiðsögn starfandi listamanna64. Í 

Margmiðlunar-tilraunastofunni má til dæmis læra hvernig búa á til hreyfimynd 

(animation) og/eða horfa á stuttmyndir sem gerðar hafa verið af CMA nemendum. Á 

Leirbarnum (Clay Bar), sem er mög vinsæll, gefst listamönnum tækifæri til að móta 

uppáhalds skepnurnar sínar, alvöru eða ímyndaðar, úr leir og í Hljóðbásnum (Sound 

Booth) er hægt að bóka tíma til að taka upp lag, tal, eða til að semja tónlist65.  

 

 
                                                
59 Fox, Kate 2015 
60 Umreiknað 31.janúar 2016 
61 Children’s Museum of the Arts -FAQ e.d 
62 Fox, Kate 2015 
63 Children’s Museum of the Arts-FAQ e.d 
64 Children’s Museum of the Arts- General information e.d 
65 Children’s Museum of the Arts-FAQ e.d 
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2.2.2. Handleiðsla 
Allir kennarar sem starfa við safnið eru starfandi sjónlistamenn og sjá þeir um 

að hanna allar listasmiðjur og námskeið 66 . Starfshlutfall listamannanna er 

mismunandi hverju sinni. Stundum eru þeir alla daga vikunnar að kenna en stundum 

koma þeir einungis yfir sumarið til að kenna sértæk námskeið um sértæk efni. Til að 

viðhalda flæði og ferskleika hefur tíðkast að ráða stöðugt nýja listamenn til að starfa 

við safnið. Ekki er gerð krafa um að listamennirnir hafi gráðu í uppeldisfræðum, þó 

mælst sé til að þeir hafi einhverja reynslu af kennslu en helstu hæfnisskilyrðin eru að 

þeir séu starfandi listamenn67. Því tengt má spyrja sig hvort æskilegt sé öðru fremur 

að hafa eingöngu starfandi listamenn en ekki að hafa einnig starfsfólk með þekkingu í 

listkennslu og/eða uppeldisfræðum?  

Jenny L. Hallam, Helen A.N.Lee og Mani Das Gupta gerðu rannsókn árið 

2011 til að greina barnalist. Gegnumgangandi niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu að 

það að skoða barnalist sé virkt ferli þar sem sama listaverkið sé túlkað á mismunandi 

vegu eftir því hver eigi í hlut (barn, kennari, listamaður, og rannsakandi). Þetta bendir 

til þess að það sé ekki ein endanleg leið til að skilja listaverk. Þess í stað þarf að líta á 

list sem breytilegt ferli sem á sér stað á gagnvirkan hátt milli áhorfanda og listaverks. 

Þannig hefur mismunandi gildismat varðandi listir, sem er sértækt fyrir hvern hóp, 

áhrif á túlkun listaverka og opnar á margskonar skilning á sama verki68. Í rannsókn 

Hallam og kollega kemur skýrt fram að milli hópa kennara, listamanna og 

rannsakenda hafði ólíkt gildismat áhrif á túlkun. Í stuttu máli má segja að munurinn 

hafi ekki síst falist í því að kennarar litu síður á barnalist sem list út af fyrir sig heldur 

horfðu til þess hvernig færni barna birtist í listsköpun þeirra og mátu listaverk út frá 

því. Börn, listamenn og rannsakendur skoðuðu barnalist hins vegar ekki út frá 

menntunargildinu og því hvernig börn uppfylltu möguleika sína við sköpun hennar 

heldur út frá listrænu gildi. Af þessu leiðir að mikilvægt getur verið að við listsköpun 

njóti börn handleiðslu ekki einungis uppeldismenntaðra, heldur einnig listamanna, 

þar sem nálgun þeirra er ólík. Hér skal þó tekið fram að varla skemmir fyrir að 

listamennirnir hafi menntun eða reynslu af kennslu, heldur þvert á móti. 

 

 

                                                
66 Children’s Museum of the Arts-FAQ e.d 
67 Fox, Kate 2015 
68 Hallam. J.L., Lee.H.A.N., Das Gupta, M 2011;bls.7-8 
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2.2.3. Þjónusta 
CMA veitir listrænt umhverfi fyrir fjölskyldur af öllum gerðum. Starfandi 

listamenn safnsins og meðferðarfræðingar vinna saman á safninu og skapa þægilegt 

umhverfi og andrúmsloft þar sem fjölskyldum gefst kostur á að læra og njóta lista 

saman. Til frekari skilnings á þeirri þjónustu sem safnið veitir er þjónustuþáttum 

hennar skipt niður í undirkafla; smiðjur, fræðsla, börn með sérþarfir og samtal 

listgreina  

 

Smiðjur 

CMA býður upp á breitt úrval af listasmiðjum, með ýmsum miðlum, sem 

hæfa mismunandi aldursstigum. Starfandi listamenn kenna listanámskeiðin og hvetja 

börn og unglinga til að tjá sköpunarkraft sinn á meðan byggð er upp tækni og færni í 

listsköpun. Þau listnámskeið sem meðal annars er boðið upp á eru eftir-

skólanámskeið í ýmsum miðlum fyrir unga listamenn á aldrinum 5-15 ára. Þar hjálpa 

listamenn barninu að betrumbæta listtækni sína, þróa eigin listrænan stíl og byggja 

upp færni í gagnrýnni hugsun. Hvert námskeið er mótað og byggt upp fyrir ákveðin 

aldursstig, þar sem færniþættir eru aðlagaðir að hverju stigi og hvatt til skapandi og 

hugmyndaríkrar tjáningar. Sérstök unglinganámskeið eru í boði en þau eru eingöngu 

fyrir 6.-9. bekkinga. Þar geta ungir listamenn búið til sín eigin verk, unnið með 

öðrum og öðlast reynslu af starfsnámi (e. internship) í safnaumhverfi.  

 

Fræðsla 

Safnið á ekki í miklu samstarfi við önnur söfn en samstarf við skóla er 

töluvert eða við um 150 skóla á ári. Skólar geta bókað heimsókn á safnið alla virka 

daga, fengið leiðsögn og unnið vinnu henni tengdri í listasmiðjunum. Einnig er í boði 

að fá listamann frá safninu í skólana þar sem unnið er að verkefnum til lengri tíma. 

Heimsóknir og fræðsla eru aðlöguð, hverju sinni, að óskum hvers skólahóps og tengt 

námsmarkmiðum sem verið er að vinna með. Kate Fox segir að það sé mikið sótt í 

margmiðlunar-tilraunastofuna þar sem skólar séu ekki allir búnir þeim tækjum sem til 

þarf og því geta börnin kynnst þessum heimi tækninnar á safninu69. 

 

 

                                                
69 Fox, Kate 2015 
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Börn með sérþarfir 

Nýjung hjá safninu er svo að bjóða upp á sérstakar listasmiðjur um helgar 

ætlaðar hópum með sérþarfir, svo sem börnum með einhverfu, þar sem boðið er upp á 

námskeið sérstaklega skipulögð fyrir þau, en þar er unnið með félagsleg samskipti, 

samskiptafærni og getu til að tjá sig í gegnum list. Einnig er boðið upp á námskeið 

fyrir líkamlega fötluð börn, fjölskyldur þeirra og vini og eru þessi námskeið ókeypis, 

sem og aðgangur að safninu70. Safnið er jafnframt opið og frír aðgangur fyrir börn 

sem koma úr lægstu stéttum samfélagsins sem glíma við fátækt, fjölskylduvandamál 

og fleira því tengt71.  

Börn með sérþarfir mynda hóp barna sem ástæða er til að gefa sérstakan 

gaum. Það er væntanlega ekki tilviljun að CMA sjái ástæðu til að bjóða þeim upp á 

sérstök námskeið en rannsóknir sýna að listsköpun hefur afgerandi jákvæð áhrif fyrir 

þau. Samkvæmt rannsókn sem gerð var af félagsskapnum „Americans for the Arts“ 

bæta listir vitsmuna- og líkamlegan þroska, styrkja getu til þrautalausna og færni í 

gagnrýnni hugsun, þróa getu til markmiðasetningar og næra félagslega færni sem er 

mikilvæg innan sem utan kennslustofunnar. Í þessu ljósi þykir ljóst að þótt listir séu 

mikilvægar fyrir öll börn, þá séu þær sérstaklega mikilvægar fyrir börn með sérþarfir. 

Listsköpun skili sér beint í að styrkja andlega og líkamlega færni sem almennt er 

áskorun fyrir börn með sérþarfir, svo sem tengt málnotkun, snertingu, sjón, skynjun 

og hreyfifærni72. 

Nú þegar mikilvægi listsköpunar fyrir börn með sérþarfir liggur fyrir, má 

spyrja í framhaldinu hvernig er best að standa að henni í starfsemi barnalistasafns og 

hvað sé mikilvægt í því samhengi. Gillian J. Furniss, myndlistarmaður og listkennari, 

hefur til dæmis sett fram þá skoðun að hin fullkomna handleiðsla fyrir börn með 

einhverfu sé „maður á mann“ -nemandi og stuðningsfulltrúi ásamt listkennara. Sé 

þessi skoðun yfirfærð á börn með sérþarfir almennt verður niðurstaðan sú að tryggja 

þarf hlutfallslega margar vinnustundir kennara á hvert barn sem og ákveðna 

sérþekkingu og hæfni kennara. Furniss bendir þó á að ákjósanlegast sé að listkennsla 

standi stutt í einu eða um þrjátíu mínútur, þar sem þessi börn geti haft stutt 

athyglisspan73. 

 
                                                
70 Children’s Museum of the Arts -After school e.d 
71 sama 
72 Clemens-Hines, Rosa e.d 
73 Furniss, Gillian. J 2006 
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Samtal listgreina 

Á CMA er haldin menningarhátíð ár hvert, einn mánuð í senn og er þá 

stundum efnt til samstarfs við listamenn úr öðrum listgreinum eins og tónlistarmenn, 

leikara, brúðugerðarfólk og dansara en að öðru leyti sjá sjónlistamenn sem starfa við 

safnið um alla viðburði 74. Kristín Dýrfjörð leikskólakennari og -stjóri segir á vefsíðu 

sinni „Laupur“ að samstarf eða samvinna sé ef til vill lausnarorð á tímum sem 

þessum þar sem heimurinn þenjist út og stækki en á sama bili skreppi hann saman. 

Skilin milli listgreinanna sjálfra og jafnvel vísinda séu frekar óljós75, allt séu þetta 

með einum eða öðrum hætti sjónlistir, þetta víðfeðma svið sem tekur til myndgerðar 

og manngerðs umhverfis í nútímasamfélagi76. Með samstarfi við listamenn úr öðrum 

listgreinum opnast fyrir möguleika á borð við hugmyndafræði Reggio Emilia sem 

víða er höfð að leiðarljósi í vinnu með börnum. Hugmyndafræðin, sem beitt er víða í 

íslensku skólakerfi, aðallega þó í leikskólum77, var jafnframt höfð að leiðarljósi í 

listasmiðjunni Gagn og gaman í Gerðubergi þegar hún var starfrækt á árunum 1988-

2004. Hugmyndafræðin byggist á því að hvetja börn til að nýta allar 

tjáningarleiðirnar sem þau búa yfir og nota til þess öll sín náttúrulegu mál. Þessi mál 

eru til að mynda tjáning með orðum, teikningum, hreyfingum, dansi, málun, 

byggingum, formgerðum, skuggaleikhúsum og tónlist78. Markmiðið er ekki að börn 

verði listamenn, tilgangurinn er öllu heldur að listin sé mótvægi við orðið og veiti 

möguleika á fleiri túlkunum á upplifunum barnanna79. Ef til vill mætti vera meira af 

slíku samstarfi hjá CMA til að tryggja að „sköpunin sjálf verði að ákveðinni 

þekkingu en ekki markmið í sjálfu sér“, líkt og lagt er upp með í fræðum Reggio 

Emilia80.  

 

2.2.4. Listsýningar 
Nýjung hjá CMA er að settar eru upp sýningar í galleríinu sem hannaðar eru 

af sýningarstjórum og valin verk eftir fullorðna listamenn, atvinnulistamenn, 

upprennandi listamenn eða þekkta listamenn eru sýnd. Á hverri sýningu eru jafnframt 

                                                
74 Fox, Kate 2015 
75 Kristín Dýrfjörð 2012 
76 Ísmennt-leit e.d 
77 Á leikskólanum Grandaborg er t.d. unnið í anda Reggio Emilia stefnunnar og er mikil áhersla lögð á 

myndlistarstarf 
78 Leikskólinn Grandaborg e.d 
79 Lilja Ólafsdóttir 2003 
80 sama 
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valin tvö verk eftir börn úr safneign til að sýna með fullorðnu listamönnunum. Áður 

en safnið flutti í núverandi húsnæði voru einungis sýnd verk eftir börn en með nýjum 

forstöðumanni og sýningarstjóra var tekin ákvörðun um að kynna börn fyrir „alvöru 

list“ (real art) eins og það var kallað í samtali höfundar við Kate Fox. Með því geti 

börn fræðst snemma um hvað sé list, hvernig eigi að umgangast list og hvernig eigi 

að haga sér á söfnum81. 

Hér má staldra við og athuga betur gildi þess að safnið bjóði börnum upp á að 

skoða annars vegar list fullorðinna og hins vegar list barna. Af hverju er til dæmis 

ekki nóg að á barnalistasafni séu einungis sýnd verk eftir börn? Danielle Twigg, 

fræðimaður við Griffith University í Ástralíu hefur gert rannsóknir sem áhugavert er 

að skoða í þessu samhengi. Hún kemur meðal annars inn á það að börn njóti þess að 

hafa listaverk fullorðinna í kringum sig og að þau geti verið þeim innblástur82. Í grein 

sem fjallar um skilning fullorðinna á því hvað skipti máli í sambandi við að sýna 

listaverk eftir börn, setur hún fram þá skoðun að þrennt skipti máli:  

 
• Að sköpun listaverks annars vegar og það hvort og hvernig það er sýnt hins vegar, 

verði ekki aðskilið 

• Að ákvarðanir um að sýna verk eftir barn skuli teknar í samráði við barnið  

• Að listsköpun barna hafi mikil áhrif í lífi þeirra, þau muni til dæmis vel eftir 

sköpunarferli gamalla listaverka sinna og skapi þau í mismunandi tilgangi s.s. sem 

gjafir eða eigin ánægju.  

 

Af þessu leiðir að það virðist börnum mikilvægt að listaverkum þeirra sé sómi 

sýndur. Barnalistasafnið getur væntanlega ekki sýnt verk allra þeirra barna sem þar 

skapa list en það að verk barna séu sýnd við hlið verka fullorðinna gefur mikilvæg 

skilaboð um að verk listamanna á barnsaldri séu ekki síður mikils virði en verk 

fullorðinna listamanna 

 

2.3. ALÞJÓÐLEGA BARNALISTASAFNIÐ  
The International Museum of Children´s Art eða Barnekunstmuseet er 

staðsett í Osló í Noregi83.  

                                                
81 Fox, Kate 2015 
82 Twigg, Danielle 2011 
83 Höfundur hefur ekki heimsótt safnið og þess vegna eru upplýsingar um safnið eingöngu sóttar á 

heimasíðu þess. 
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Safnið var stofnað árið 1986 af Samtökum um barnasögu, listir og menningu 

(The Foundation of Children’s History, Art and Culture) en það voru svo hjónin 

Rafael Goldin, leikstjóri og Alla Goldin læknir, sem mótuðu og þróuðu hugmyndina 

að þessu sérstaka safni og safnaeign þess84.  

Á heimasíðunni má finna tilvinun í Rafael þar sem hann segir:  

Það er sagt að börn séu fólk. En, fólk er ekki til án menningar. Börn eru fólk sem tilheyrir 
framtíðinni. Og þau eiga rétt á sinni eigin menningu, sinni eigin list og sögu85. 

Það stórkostlegasta við barnalist er sú staðreynd að mörkin milli lífs og ímyndunar eru oft 
afmáð. Aðeins fáir fullorðnir eru færir um að varðveita þessa getu og geta þá orðið 
stórkostlegir […] vegna þess að þeir viðurkenna ekki mörkin milli drauma og veruleika86. 
 

Safnið er í einkaeign Samtaka um barnasögu, listir og menningu og er því stjórnað af 

félagsmönnum en safnið er aðili að Sambandi norskra listasafna og sögusafna 

(Association of Norwegian Museums of Art and Social History) og 

alþjóðasafnasamtökum UNESCO. Safnið fær árlega styrk frá norska 

menntamálaráðuneytinu87.  

Meginstarfsemi safnsins er þrískipt: 
 

• Varðveisla: Safnið safnar barnalist hvaðanæva úr heiminum og varðveitir til 

framtíðar. 

• Sköpun: Börn og fullorðnir sem heimsækja safnið geta tekið þátt í 

viðburðadagskrá sem felst meðal annars í tónlist, söng og málun. Yfir 

sumartímann er starfsemin utandyra. 

• Kynning: Safnið skipuleggur mismunandi ferðasýningar sem settar eru upp 

innanlands sem erlendis88.  

 
Aðalmarkmið safnsins er að stuðla að réttindum barna og að geta í framtíðinni þjónað 

sem rannsóknarstofnun fyrir rannsóknir á sögu, listum og menningu barna. Safnið er 

gagnlegt börnum sem fullorðnum en safneigninni er ætlað að vera innblástur fyrir 

fólk á öllum aldri - þar á meðal listamenn, kennara, vísindamenn og stjórnmálamenn. 

Safnið leitast við að þróa skilning á gildi lista og menningar barna og 

jafnframt að vernda réttindi barnsins89.  

                                                
84 The international museum of childrens art -About the museum e.d 
85 sama 
86 sama 
87 sama 
88 sama 
89 sama 
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Alþjóðlega barnalistasafnið hefur frá stofnun sinni styrkt stöðu sína sem 

mikilvæg stofnun, bæði á landsvísu sem og á alþjóðlegum vettvangi. Aðstandendur 

þess telja þörf á að þróa enn frekar möguleika safnsins, í stærri og fjölnýtanlegri 

aðstöðu, til að það sé fært um að standa vörð um félagsleg verkefni sín og 

menningararf barna og ungmenna. Ennfremur er rauður þráður í starfsemi safnsins að 

vinna með nýjum þátttakendum og geta í sameiningu ýtt undir jákvæða reynslu, 

sögulega innsýn og félagslega ábyrgð90. 

 

2.4. FYRIRMYNDIR FYRIR ÍSLENSKT BARNALISTASAFN 
Starfsemi CMA í New York og Alþjóðlega barnalistasafnsins í Osló hafa 

marga sameiginlega snertifleti en báðar halda þessar stofnanir utan um sögu, listir og 

menningu barna. Þær varðveita verk barna, sýna þau og sinna fræðslu og kynningu 

meðal annars með skólaheimsóknum á safnið en jafnframt með því að gera börnum 

kleift að eiga samskipti við listaverk og starfandi listamenn. Þessar stofnanir kenna 

og leiðbeina í gegnum námskeið sín og listasmiðjur og leitast við að þjónusta öll börn 

og fjölskyldur þeirra. Horft verður til þessara þjónustuþátta og unnið eftir þeim við 

áætlanagerð í tillögu að barnalistasafni á Íslandi.  

 

  

                                                
90 The international museum of childrens art -About the museum e.d 
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3. SAFNASTARF 
„Söfnum ber að viða að sér, varðveita og kynna safneign í þeim tilgangi að 

verja náttúrulega, menningarlega og vísindalega arfleið. Safneign þeirra er 

mikilvægur arfur almennings, hefur sérstöðu í lögum og nýtur verndar alþjóðalaga. Í 

þessu hlutverki safna felst sá skilningur að þau fari í umboði almennings með eigur 

hans, varðveiti þær, skrái, geri þær aðgengilegar og sýni með ábyrgum hætti“91.  

Söfn eru og hafa verið miðstöðvar þekkingar og þekkingaröflunar, hvort sem 

það var ætlað almenningi eða einungis sérfræðingum. Börn og óupplýstur 

almenningur áttu ekki alltaf aðgang að sérfræðisöfnum en hlutverk safna hefur breyst 

síðustu áratugina og hafa mörg söfn lagt sig fram um að auðvelda gestum að skilja og 

skoða það sem þau bjóða upp á92.  

Að hafa óheftan aðgang að menningarstofnun telst til mannréttinda en 

samkvæmt Mannréttindaskrifstofu Íslands eru það réttindi hvers og eins að vera 

þáttakandi í menningu samfélagsins óháð staðbundnum kringumstæðum svo sem 

samfélagsgerð eða efnahag93.  

Söfnum er ætlað að þjónusta nærsamfélag sitt og bæta lífsgæði þeirra sem þar 

búa94. Tilgangur þeirra er jafnframt að gera fólki kleift að skoða og kanna sér til 

þekkingarauka, innblásturs og ánægju 95  en söfn gegna mikilvægu hlutverki í 

samfélaginu þar sem þau hafa sérstöðu á sviði fræðslu og menntunar96. „Gildi safna í 

samfélaginu felst meðal annars í því að skapa almenningi lífsgæði í gegnum 

möguleika á símenntun og aðgengi að þekkingu, menningar- og náttúruarfi97“. 

Íslensk söfn starfa eftir lögum og reglum frá árinu 2013 en safnalög voru fyrst 

sett á Íslandi árið 2011. Hlutverk safna er skilgreint í 3.gr safnalaga en þar segir: 

 
Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er það 
hlutverk safna að tryggja menningar- og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar-, 
náttúru- og listasögu landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan síns sérsviðs og 
gera safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum. Í starfi 
sínu skulu söfn hafa að leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á 
þróun og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda98. 
 

                                                
91 Íslandsdeild ICOM 2015:9 
92 Magnús Gestsson 2003 
93 Mannréttindaskrifstofa Íslands e.d. 
94 Ragna Gestsdóttir 2003 
95 Magnús Gestsson 2003 
96 Safnaráð 2007 
97 sama 
98 Alþingi 2012, Safnalög, nr. 141/2011 
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Líkt og fram kom í inngangi þá starfa Íslensk söfn jafnframt eftir siðareglum 

ICOM (Alþjóðaráð safna) sem hefur starfrækt Íslandsdeild frá árinu 1985. Markmið 

siðareglanna er meðal annars að efla faglegt safnastarf og auka samskipti fagfólks hér 

á landi og við starfsfélaga erlendis99.  

Safnafræðsla er óaðskiljanlegur þáttur safnastarfs en safnafræðsla gengur þvert á 

tvö fræðasvið: menntunarfræði og safnafræði. Fagið er ungt á alþjóðavísu en þrátt 

fyrir það er menntunarhlutverk safna jafngamalt söfnum og óaðskiljanlegur þáttur 

safnastarfs ef ekki megintilgangur þess100. Hugtakið safnafræðsla er samheiti yfir þær 

aðferðir og leiðir sem söfn nýta til miðlunar fróðleiks og menntunar101. Safnafræðsla 

snýst ekki einungis um að safn kenni eða fræði safngesti heldur að gestirnir geti notað 

safn á þann hátt að það hafi persónulega merkingu: „Að þau séu vettvangur skapandi 

hugsunar og félagslegra samskipta“ 102 . Fræðslustarf safna er snertiflötur 

stofnunarinnar við safngesti, það er mikilvægur hluti af menningaruppeldi komandi 

kynslóða103.  

Vert er að taka fram að talsverður munur er á safni, setri og safnvísi þar sem söfn 

þurfa að uppfylla margvíslegar lögbundnar skyldur, sem komið var inn á hér að 

framan, en aðrar stofnanir þurfa ekki. Safnvísar sinna safnatengdri starfsemi en 

uppfylla ekki öll skilyrði sem safn til að hljóta viðurkenningu. Setur sinnir að jafnaði 

rannsóknum og miðlun fremur en söfnun og varðveislu og sýningar eru svo 

sjálfstæðar rekstrareiningar sem sinna miðlun fremur en söfnun, varðveislu og 

rannsóknum104. 

 

3.1. SAFNAFRÆÐSLA FYRIR BÖRN  
Börn eiga skilið að sitja við sama borð og aðrir safngestir þar sem sýningar og 

sýningarsalir mæta þörfum þeirra. Eðli málsins samkvæmt skal þeim sýnd virðing og 

skal þekking þeirra og hugmyndir vera virtar að verðleikum. Tími hins óvirka 

sýningargests er liðinn, börnum er ekki lengur vísað út í horn í kjallara eða uppi á 

hanabjálka safns en aðstaða fyrir börn hefur gjarnan verið kennd við horn eða krók, 

s.s barnahorn, barnakrókur, sögukrókur og söguhorn. Þessi horn og/eða krókar hafa 

                                                
99 Íslandsdeild ICOM 2015 
100 Háskóli Íslands 2014:18 
101 Safnaráð 2007 
102 sama 
103 Alma Dís Kristinsdóttir 2011:17 
104 Alþingi 2012, Safnalög, nr. 141/2011 
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þjónað sem geymslustaðir fyrir börn, orðið sjálft er hlaðið útilokun, neitun um 

þátttöku og minnir helst á skammarkrók105. Börn sem koma í safnafræðslu eru gestir 

safnanna í framtíðinni. Fyrsta reynsla af safnferð barna, sem einstaklingur eða hluti af 

hópi, þarf að vera jákvæð og hvetjandi. Því meira sem gert er fyrir börnin þeim mun 

líklegra er að þau nýti tómstundir til safnferða alla sína ævi106.  

Grunnþættir nútímasafns eru gagnvirkni, reynsla, samskipti, þátttaka og 

leikur, hvort sem gesturinn er barn, unglingur, fullorðinn, skólanemandi, einn eða 

hluti af hóp107 en rannsóknir hafa sýnt að fjölbreyttar aðferðir, margmiðlun og 

gagnvirkni á söfnum hafa ekki einugis árangursríkt menntunargildi heldur falla þær 

jafnframt vel í kramið hjá stærstum hluta safngesta108.  

Kennsla innan safna er á margan hátt ólík hefðbundnari kennslu sem fer fram 

í skólastofum. Segja má að hún sé óformlegri og jafnframt betur sniðin að ólíkum 

þörfum fólks, hún er einstakingsmiðaðri109. Söfn eru vettvangur menntunar þar sem 

umhverfið býður upp á fjölbreyttar aðferðir við að koma upplýsingum á framfæri en 

þar er samtímis hægt að koma þekkingu á framfæri með því að höfða til sjónar, 

heyrnar, snerti-, lyktar-, og jafnvel bragðskyns110. 

Að læra á safni hefur verið lýst sem tilfinningalegu umbreytingarferli þar sem 

ný viðhorf mótast og sjálfsprottinn áhugi kviknar111. Almenn hefðbundin kennsla 

byggir, gagnstætt þessu, á að nemandi er í hlutverki tóms íláts sem kennari sér um að 

fylla af réttri þekkingu. Í fyrstu eru kennd grundvallaratriði en eftir því sem tíminn 

líður eru flóknari þáttum bætt við. Þessi nálgun byggist á sífelldu og fyrirfram 

ákveðnu verkferli112. 

Kenningar George E. Hein, fyrrum prófessors við Graduate School of Arts 

and Social Sciences í Lesley University, eru á öndverðum meiði þar sem hann telur 

að mannfólkið sjái sjálft um að byggja upp þá þekkingu sem það hefur þörf fyrir. 

Hann segir að námsferlinu megi ekki líkja við einhvers konar andlegan gagnabanka 

þar sem atriðum er bætt inn á113 heldur er um að ræða virka endursköpun nemandans 

                                                
105 Magnús Gestsson 2003 
106 sama 
107 sama 
108 Guðbrandur Benediksson og Rakel Halldórsdótir 2006 
109 sama 
110 Safnaráð 2007 
111 Alma Dís Kristinsdóttir 2011:16 
112 Hein, G.E. 1998: 21 
113 sama:22 



 35 

á lauslegum uppdráttum og á þann hátt að skilja það sem mætir huga hans114. Því sem 

haldið er að nemanda er ekki endanlegur eða fullger sannleikur því sú þekking og 

lífsreynsla sem safngestir leggja í safngripi er ekki síður rétt en framlag 

sýningarstjórans115.  

Öll þekking er persónulega og félagslega byggð af nemanda, hún verður ekki 

til utan hans í útskýringakennslu en til að fylgja eftir orðum sínum nefnir Hein fimm 

grundvallar atriði sem varða sýningar116. 

 
• „Hægt er að byrja að skoða sýninguna hvar sem er í salnum/rýminu. Safngestur 

þarf ekki að fylgja fyrirfram ákveðinni leið um sýninguna, að því gefnu að 

sýning hefur hvorki upphaf né endi117. 

• Sýning býður upp á mikið úrval virkra leiða til náms. 

• Sýning kynnir margar skoðanir. 

• Sýningargestir eru hvattir til að tengjast hlutum og hugmyndum með hjálp 

gagnvirkra þátttökumöguleika og margþættrar reynslu þar sem þeir geta nýtt 

lífsreynslu sýna. 

• Safnheimsókn er gerð að fjölþættri reynslu með hjálp fjölbreytts efniviðar sem 

veitir nemendum í skólaheimsóknum tækifæri til að gera tilraunir, leggja fram 

tilgátur og draga ályktanir“118. 

 
Upplifun á safni er samkvæmt þessum atriðum góð tilbreyting frá almennri 

hefðbundinni kennslu og jafnframt kveikja að skapandi hugsun119. Lisa Roberts, 

kennari, rithöfundur, sýningarstjóri og skipuleggjandi, er á svipaðri skoðun hvað 

þetta varðar og ber einmitt safnkennslu saman við hefðbundna kennslu í 

kennslustofu. Samkvæmt henni einkenna fjórir meginþættir aðstæður þeirra sem læra 

á safni: 
• Staðsetningin er óformleg (engin borð og stólar eins og í kennslustofu) 

• Hraði lærdómsins er sjálfstýrður (hversu hratt eða hægt sýningin er skoðuð)  

• Sýningar eru þrívíðar og kalla á upplifun á móti tvívíðum texta í bókum  

• Skynjunin er fjölþætt t.d. ef snerta má hluti, finna lykt, hlusta, bragða á 

einhverju sem tengist sýningunni til viðbótar við sjónræna skynjun120.  

                                                
114 Magnús Gestsson 2003 
115 Hein, G.E. 1998: 25 
116 sama:35 
117 sama:34 
118 Magnús Gestsson 2003 
119 Háskóli Íslands 2013 
120 Alma Dís Kristinsdóttir 2011:17 
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Spyrja má hvort íslenskum/reykvískum börnum sé boðið upp á þennan 

möguleika til náms, og þá hvort hann sé nægilega vel nýttur. Hvernig kemur hann til 

dæmis inn í námsáætlanir? Er hann nýttur til að vinna að markmiðum aðalnámskrár? 

Eða eru safnaheimsóknir hugsaðar sem uppfyllingarefni í dagskrá skóla? 
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4. ÞÖRF FYRIR BARNALISTASAFN 
Á Íslandi er ekkert barnalistasafn, barnamenningarmiðstöð eða barnahöll, 

þrátt fyrir að samtök um barnamenningarstofnun hafi verið stofnuð 16. nóvember 

2002 og árið 2008 verið lögð fram tillaga til þingsályktunar um stofnun 

barnamenningarhúss. Samkvæmt henni hefði Alþingi ályktað að fela 

menntamálaráðherra að setja á stofn starfshóp sem myndi undirbúa stofnun 

barnamenningarhúss, móta því stefnu, finna hentugt húsnæði og gera tillögu um 

fjárhagsgrundvöll til fimm ára. Stefnt var að því að barnamenningarhúsið gæti hafið 

störf á degi barnsins í maímánuði 2010121. Það hefur hins vegar aldrei verið ráðist í að 

koma á fót sérstakri stofnun sem einbeitir sér að barnamenningu, tengir saman krafta 

ólíkra listgreina og stofnana og sinnir því hlutverki að hvetja börn til listsköpunar 

jafnframt því að miðla menningu fyrir börn122. 

Barnamenningu er mætt upp að vissu marki í skólakerfinu og þjónusta veitt á 

margvíslegum stöðum í Reykjavíkurborg líkt og fram hefur komið, svo sem innan 

listasafna og menningarmiðstöðva. Ekki er þó hægt að horfa fram hjá þeirri staðreynd 

að barnamenningarstarf á í raun og veru engan einn samastað í borginni. Fjölskyldu- 

og húsdýragarðurinn er gott dæmi um veraldlegan samastað þar sem börn geta 

upplifað nálægð við húsdýr allan ársins hring bæði í skólaferðum og á eigin vegum. 

Slíkt hið sama er ekki hægt að segja um listir og menningu, nema þegar ákveðnar 

hátíðir standa yfir líkt og Barnamenningarhátíð. Þá er starfrækt Ævintýrahöllin í Iðnó, 

þar sem ýmsir viðburðir tengdir hátíðinni fara fram undir einu þaki. Almennt er það 

þó svo að það er undir hverjum og einum komið að leita sér upplýsinga um hvar megi 

finna menningarviðburði fyrir börn. Gjarnan eru það einungis þeir 

foreldrar/forráðamenn sem kunna að sækja sér slíkar upplýsingar sem sækja þessa 

viðburði ásamt börnum sínum123. 

 

4.1. HVERNIG ER KOMIÐ TIL MÓTS VIÐ BARNALIST Í REYKJAVÍK? 
Samkvæmt menningarstefnu Reykjavíkurborgar er mikilvægt að fjölbreytni 

menningarlífsins sé viðurkennd og að menningarlíf höfuðborgarinnar standi öllum 

opið, svo hver og einn skynji hlutdeild sína í menningarlífinu og geti tekið þátt í því á 

                                                
121 Alþingi 2008 
122 sama 
123 Harpa Rut Hilmarsdóttir 2015 
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eigin forsendum124. Í starfsemi og skipulagi menningarstofnana Reykjavíkurborgar 

kemur fram að þar skuli lögð áhersla á samveru fjölskyldunnar, þátttöku barna og 

unglinga og að það sé séð til þess að dagskrá menningarstofnana sé eftirsóknarverður 

valkostur fjölskyldna. Þar segir ennfremur að mikilvægt sé að ná til barna, unglinga 

og fjölskyldna þeirra í samstarfi við önnur svið borgarinnar, og tryggja gott aðgengi 

að menningu og listum, óháð félagslegri stöðu og efnahag125. Í fyrsta kafla hér að 

framan, kom fram hvernig menningarmiðstöðvar sinna sínu hlutverki gagnvart 

börnum og fjölskyldum með margvíslegum smiðjum og sögustundum. Hins vegar má 

velta upp hvort þau séu raunverulegur valkostur fyrir börn og fjölskyldur þeirra til að 

sækja þjónustu við sitt hæfi utan skólatíma, í ljósi takmarkaðs opnunartíma safnanna 

og fræðsluframboðs. 

Hér í framhaldinu verður skoðað hvernig aðgengi að listum og menningu fyrir 

reykvísk börn er háttað. Verða sömu þættir skoðaðir, í sömu röð og í kaflanum um 

barnalistasafnið CMA í New York, til að fá sem bestan samanburð. Í lokin verður 

reynt að draga saman upplýsingarnar og meta hver þörfin sé fyrir barnalistasafn.  

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og byggt á einstaklingsviðtölum við fimm 

konur sem allar hafa komið að listum og menningu fyrir börn á einn eða annan hátt. 

Viðmælendur voru Adda Rúna Valdimarsdóttir; verkefnastjóri skrifstofu 

menningarmála hjá Mennta- og menningamálaráðuneytinu og einn af stofnendum 

barnamenningarhátíðar, Alma Dís Kristinsdóttir; safnafræðingur, Björg Erlendsdóttir; 

verkefnastjóri fræðsludeildar Listasafns Íslands, Harpa Rut Hilmarsdóttir; 

verkefnastjóri barnamenningar og Klara Þórhallsdóttir; verkefnastjóri fræðslu á 

Listasafni Reykjavíkur. Viðtölin fóru fram í október og nóvember 2015 og er þeim 

ætlað að gefa dýpri innsýn í viðfangsefnið en ekki til alhæfingar. 

 

4.1.1. Aðstaða 
Einhver en þó lítil aðstaða er nú til staðar fyrir börn og barnalist í Reykjavík. 

Öll listasöfn reyna að koma á einhvern hátt til móts við börn, s.s. með fræðslu fyrir 

skólahópa, en ekki bjóða þau öll upp á sérstaka aðstöðu ætlaða þeim. Innan 

Listasafns Reykjavíkur eru það bara Kjarvalsstaðir sem bjóða hugmyndasmiðju fyrir 

börn, í sérstöku rými. Í Hafnarhúsinu er pínulítil aðstaða sem sett var upp fyrir 

tveimur árum, en tilgangur hennar er að börn geti aðhafst eitthvað annað inni á 
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safninu en að njóta verkanna. Á Ásmundarsafni er engin sérstök aðstaða innanhúss, 

þótt vissulega geti styttugarður safnsins höfðað til barna. Listasafn Íslands býður upp 

á barnakrók í kjallara safnsins, svipaðan og í Hafnarhúsinu, en sérstaka aðstöðu fyrir 

börn er ekki að finna í öðrum sérsöfnum safnsins, þ.e. Ásgrímssafni og 

Sigurjónssafni. 

Einu sinni á ári, á Barnamenningarhátíð, er hins vegar að finna í 

Reykjavíkurborg sérstaka aðstöðu fyrir barnalist og –menningu. Þá er í nokkra daga 

starfrækt svokölluð Ævintýrahöll í Iðnó. Harpa Rut, verkefnastjóri barnamenningar, 

segir að Iðnó sé í raun hjartað í barnamenningarhátíðinni, þangað komi foreldrar með 

börnum sínum og húsið sé fullt frá morgni til lokunar, sérstaklega á 

fjölskyldudögunum. Fjölskyldur sækist eftir að mæta í Ævintýrahöllina til að finna 

viðburði þar sem fjölskyldan getur gert uppbyggilega hluti saman126. 

Aðra daga ársins, utan þeirra fjögurra sem Ævintýrahöllin er starfrækt, takmarkast 

lista- og menningartengd starfsemi fyrir börn við staka viðburði sem haldnir eru um 

helgar og á frídögum. Efnisdagskrá hefst eftir klukkan eitt á daginn, hvort sem horft 

er til bókasafna/menningarmiðstöðva eða hugmyndasmiðja á listasöfnum127. 

 

4.1.2. Handleiðsla 

Í kaflanum um erlendar fyrirmyndir var meðal annars fjallað um hina ríku 

áherslu sem CMA barnalistsafnið í New York leggur á að starfandi listamenn sinni 

handleiðslu við safnið. Því má spyrja hvort eitthvað sambærilegt bjóðist börnum á 

söfnum í Reykjavík. 

Stutta svarið við þessari spurningu er að þegar boðið er upp á tilfallandi 

smiðjur í tengslum við yfirstandandi sýningar á listasöfnum í Reykjavík eru starfandi 

listamenn iðulega fengnir til að sinna þeim. Dæmi um það er að Hildur 

Steinþórsdóttir, arkitekt og myndlistarmaður, leiðbeindi börnum í líkanagerð í 

tengslum við sýningu Katrínar Sigurðardóttur í Hafnarhúsinu haustið 2015. 

Skólaheimsóknir og önnur safnafræðsla er hins vegar í höndum starfsfólks 

listasafnanna. Hér má bæta því við að í kennslu við Myndlistaskólann í Reykjavík 

starfa vissulega listamenn en sú starfsemi er annars eðlis, þar sem um skóla er að 

ræða en ekki safn.  

Í kaflanum um erlendar fyrirmyndir var fjallað um áherslumun í nálgun 
                                                
126 Harpa Rut Hilmarsdóttir 2015 
127 Borgarbókasafn Reykjavíkur-viðburðir e.d.  
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kennara og listamanna, á listsköpun barna. Því tengt var áhugavert að heyra umræður 

eftir fyrirlestur sem haldinn var í Listasafni Reykjavíkur 16. janúar 2016 í tengslum 

við sýnguna „Aftur í sandkassann: Listir og róttækar kennsluaðferðir“. Spjallað var 

um verk nokkurra samtímalistamanna sem spyrja spurninga um eðli og hlutverk 

menntunar en líta einnig á sköpun sem lykilþátt í samfélaginu128.  Á þessum fyrirlestri 

spruttu upp samræður þar sem áheyrendur spurðu sig hvernig þessu væri háttað í 

íslensku skólakerfi. Umræður beindust strax að kennslu og skólamálum og fóru fram 

á þeim forsendum en ekki á forsendum barnalistar sem slíkrar. Meðal þess sem kom 

fram var að grunnskólabörn líti oft á sjálf sig þannig að þau séu léleg í listum þar sem 

þau telji sig hafa t.d. litla teiknikunnáttu. Er það ef til vill merki um að listkennsla sé 

kennslu- og kunnáttumiðuð fremur en að veita börnum listrænt frelsi og leyfa þeim 

að stjórna sköpun sinni meira sjálf. Hverfur þá áherslan á listræna tjáningu og listina 

sjálfa? 

Þótt svarið við þeirri spurningu sé eflaust ekki svart-hvítt, leiðir hún 

óneitanlega að þeim möguleika að aðkoma starfandi listamanna að barnalistum geti 

bætt miklu við það góða starf sem fram fer í skólum. 

 

4.1.3. Þjónusta 

Alma Dís Kristinsdóttir safnafræðingur vill meina að íslenskur almenningur 

sé vanur mötun og kynningu af söfnunum frekar en virkri notkun. Þetta hafi ekkert 

með söfnin að gera, heldur sé þetta menningin, hvernig fólk lítur á söfn og hvernig 

það telur söfn koma sér við. Hafi einstaklingur aldrei á sinni skólagöngu, frá 

leikskóla til grunnskóla, grunnskóla til framhaldsskóla fengið einhverskonar 

þekkingu, menntun eða kynningu á safnastarfi og hversu öflugt það getur verið, þá 

telji hann söfn ekki koma sér við síðar á ævinni129. „Í Bandaríkjunum er það stór hluti 

af menningunni að fara með börn á söfn, það þykir jafn sjálfsagt og hér að fara í 

sund“130. Íslendingar séu enn ekki komnir á þann stað að þetta sé eðlilegur þáttur í lífi 

fólks. Alma Dís segir að það eimi enn af viðburðavæðingu, að alltaf þurfi að vera 

einhver viðburður og húllumhæ, til að draga að einhvern fjölda131. Það rímar við það 

sem Björg Erlendsdóttir verkefnastjóri fræðsludeildar Listasafns Íslands segir um að 

safnið sé vel sótt um hátíðir og aðra daga þegar einhverjir viðburðir séu í bænum en 
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um helgar eigi safnið í harðri samkeppni við „vinsæla menningarstaði eins og 

Kringluna, Smáralind og Ikea“132. Alma Dís telur að þessi menning viðburðavæðingar 

þurfi að breytast. „Í mínum huga skiptir meira máli að safnið sé opið og til staðar 

fyrir fólk, í stað þess að vera alltaf með einhverja dagskrá. Dagskrá er frábær en það 

þarf líka að vera rými fyrir fólk sem vill nýta sér söfn í rólegheitum, ekki í þessum 

látum – því það er það sem söfn hafa fram yfir allt hitt húllumhæið. Það er hægt að 

eiga gæðastundir með börnum á söfnum“133. 

Hér í framhaldinu verður þjónusta stóru listasafnanna á höfuðborgarsvæðinu 

skoðuð nánar út frá fjórum mismunandi þáttum, þeim sömu og skoðaðir voru í 

starfsemi CMA barnalistasafnsins í New York; smiðjur, fræðsla, börn með sérþarfir 

og samtal listgreina. 

 
Smiðjur 

Ekki er föst viðburðardagskrá eða „hands on“ vinnusmiðjur í söfnum 

Listasafns Reykjavíkur en safnið hefur reynt að koma til móts við börn og almenning 

með fjölbreyttri viðburðadagskrá um helgar og aðra frídaga þar sem einblínt er á 

ákveðið aldursskeið hverju sinni134. Á Kjarvalstöðum er aftur á móti hugmyndasmiðja 

þar sem boðið er upp á ör-smiðjur sem auglýstar eru í viðburðardagskrá heimasíðu 

safnsins 135 . Klara Þórhallsdóttir verkefnastjóri fræðslu segir að áður fyrr hafi 

jafnframt  fræðslusýningar verið settar upp á safninu við hver sýningaskipti en ekki 

var nægt fjármagn til að halda því áfram. Söfn eru tiltölulega háð því að fá fólk til að 

mæta þegar það eru viðburðir eða smiðjur.  „Það kostar náttúrulega töluvert að halda 

úti dagskrá þótt enginn sé í húsinu, það eru kannski 2-3 stöðugildi sem þarf að 

greiða“136. 

Listasafn Íslands býður að því er virðist ekki upp á vinnustofur eða 

listasmiðjur fyrir börn. Þó kemur fram á heimasíðu safnsins að safnið bjóði meðal 

annars upp á þematengdar smiðjur og leiðsagnir fyrir börn og/eða fjölskyldur. 

Samkvæmt viðburðadagskrá á heimasíðu safnsins sem náði frá apríl til september 
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2016 var hins vegar eingöngu tvo viðburði að finna sem tengjast börnum og voru 

báðir í formi fjölskylduleiðsagna.137 

 

Fræðsla 

Börnum er einkum veitt safnafræðsla á tvenns konar hátt á stóru íslensku 

listasöfnunum; þeim er sinnt sem hluta af skólahópum eða sem almennum 

safngestum. 

Árið 1991 hófst safnafræðsla hjá Listasafni Reykjavíkur en hún var hugsuð 

sem tenging við skólakerfið og viðbót við myndlistar- og menningarkennslu sem 

fram færi í skólum138. Á vef safnsins segir að í fræðslu felist það markmið að vekja 

safngesti til umhugsunar um myndlist og jafnframt að gera listina aðgengilega fyrir 

alla aldurshópa139. Listasafn Reykjavíkur starfar á þremur stöðum í borginni í 

Ásmundarsafni, í Hafnarhúsinu og á Kjarvalsstöðum en söfnin bjóða skólum að 

kostnaðarlausu að koma og upplifa og fræðast. Fyrirkomulag safnafræðslu safnanna 

er í formi leiðsagnar sem skólar þurfa að bóka tíma í. Kjarninn í fræðslunni eru fastir 

punktar sem eru gegnumgangandi í allri sýningardagskrá safnanna. Búinn er til 

ákveðinn kjarni út frá Ásmundi, Kjarval og Erró, sem söfnin eru gjarnan kennd við 

og er 4. bekk boðið að fara í Ásmundarsafn, 6. bekk að læra um Kjarval á 

Kjarvalstöðum og 7. bekk að læra um Erró í Hafnarhúsinu. Þessum námsstigum er 

sérstaklega boðið í heimsókn með rútu en annars er tekið á móti öllum námshópum á 

virkum dögum í fría fræðslu um allar sýningar. Hugmyndin er að að öll börn í 

grunnskólum Reykjavíkur fái tækifæri til að koma á safnið og læra um eitthvað af 

þessum listamönnum ef ekki þá alla140. Grunnskólum Reykjavíkur stendur jafnframt 

til boða að fá tvær flökkusýningar að láni í skólana ásamt fræðslupakka og kynningu 

á notkun sýninganna og verkefna. Fræðslupakkarnir eru unnir af kennurum með 

bakgrunn í myndlist og listfræði og verkefnin tengd námskrám141. Fram kom í máli 

tveggja viðmælenda að erfiðlega hafi gengið með verkefnið, af ýmsum ástæðum142. 

Hugmyndin hefði verið að bjóða grunnskólum á Reykjavíkursvæðinu þessa sýningu 

til láns til að koma til móts við ýmsar hömlur, svo sem tilfallandi rútukostnað þegar 
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skólar sækja söfn. Það sé aftur á móti mikil ábyrgð að taka við alvöru listaverkum og 

þar reyni á skólakerfið að vera tilbúið til þess að axla þá ábyrgð143.  

Álíka fræðslufyrirkomulag er að finna hjá Listasafni Íslands, Listasafni 

Sigurjóns Ólafssonar og Safni Ásgríms Jónssonar þar sem skólahópar bóka heimsókn 

sína sjálfir. Á vef safnanna kemur fram að söfnin taki á móti nemendahópum að 

kostnaðarlausu þar sem boðið er upp á leiðsögn safnakennara með mismunandi 

efnisnálgun fyrir nemendur þar sem tekið er mið af aðalnámskrá. Einnig má nálgast 

fræðslupakka á heimasíðu safnsins með verkefnum byggðum á listaverkum Sigurjóns 

Ólafssonar sem nýta má sjálfstætt utan safnsins eða á meðan heimsókn stendur144. 

Ekki hefur verið gerð úttekt á því hvernig eða hvort fræðslupakkinn nýtist. Hins 

vegar var haldið námskeið fyrir ári síðan fyrir kennara sem hugmyndir eru um að 

endurtaka og fylgja þá betur eftir hvernig og hvort efnið nýtist145. 

Á framangreindu sést að söfn bjóða upp á ýmsa þjónustu til stuðnings list- og 

menningarfræðslu í skólakerfinu. Í skýrslu 146  Anne Bamford, prófessors og 

yfirmanns Engine Room við University of the Arts í London, segir hins vegar að þótt 

íslensk söfn bjóði ýmsa þjónustu til stuðnings list- og menningarfræðslu sé þessi 

starfsemi bæði undirfjármögnuð og lítið notuð. Skólum er ekki skylt að nýta söfn til 

fræðslu og hafa söfn tiltölulega lítið vægi í námskrám skólanna147 jafnvel þótt list- og 

menningarfræðsla sé skyldunám í grunnskólum samkvæmt sömu námskrám. Það er 

því í höndum hvers skóla hvernig þessum þáttum er sinnt. Hvergi segir í námskránum 

að skólar eigi að nýta sér söfn og aðrar menningarstofnanir, þrátt fyrir að á söfnunum 

læri börn öðruvísi hluti en í bóklegu námi. Alma Dís bendir á að söfn séu stofnanir 

sem fólk geti nýtt sér til framtíðar en þurfi þá að læra að nýta sér þær148.  

Ekki er jafn skipulega staðið að móttöku barna sem safngesta ef þau koma 

ekki á söfnin sem hluti af skólahópum heldur sem almennir safngestir. Í viðtali við 

Klöru Þórhallsdóttur kom fram að í fræðslustarfi Listasafns Reykjavíkur sé ekki tekið 

sérstaklega mið af börnum þegar settar eru upp sýningar. Safnið einbeiti sér að hinum 

almenna gesti og hvernig upplýsingaflæði í sýningunni sé, hvort að það sé nógu skýrt 

um hvað sýningin sé og hvar megi leita upplýsinga. Hún telur að þrátt fyrir það nái 
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safnið að mæta þörfum barna149. Björg Erlendsdóttir; verkefnastjóri fræðsludeildar 

Listasafns Íslands segir að Listasafn Íslands sinni því sem það tekur að sér að gera en 

myndi gjarnan vilja gera það öðruvísi. Að oft séu hlutir gerðir eins og safnið komist 

upp með að gera frekar en að gert sé það sem það myndi vilja gera og þar sé mikill 

munur á. Draumurinn sé að fara út á þær brautir í fræðsluhorni fyrir börn, að gera það 

að gagnvirkri upplifunar-miðstöð. Börnum gæfist þar kostur á að prófa tækni sem 

tengist myndlist sem þau annars hafa ekki tök á að kynnast 150. Af þessu má álykta að 

börn séu enn hálfgerð afgangsstærð í safnafræðslu stóru safnanna, nema þau séu hluti 

af skólahópum og/eða við önnur sérstök tækifæri. 

Alma Dís Kristinsdóttir safnafræðingur, sem starfaði við fræðsludeild 

Listasafns Reykjavíkur, segir að ef meta eigi stöðu fræðslustarfs fyrir börn innan 

safna þá skipti máli hvort horft sé frá sjónarhorni safnanna eða sjónarhorni 

fræðsluframboðs. Hún telur óháð öllum römmum, reglum og hömlum að hægt sé að 

gera miklu meira. „Söfn og stofnanir sem falla undir skilgreiningu safnalaga eiga að 

sinna ákveðnum hlutverkum og er fræðsla eitt af þeim hlutverkum. Fræðsla fyrir alla, 

þ.e. alla aldurshópa, öll skólastig og fjölskyldur. Það eru mörg og mikil tækifæri til að 

sinna þessum þætti betur“. Eftir að hafa starfað sjálf innan þessa kerfis segir Alma 

Dís að hún viti að vandamálin eru margþætt og að þessu sé sinnt eins og hægt sé 

miðað við hversu fáir starfskraftar koma að151. Það sé ekki nægt starfsfólk og ekki 

nægur faglegur metnaður og skilningur á því hversu mikilvægt þetta sé152. 

Klara segir að þó Listasafn Reykjavíkur nái að sinna fræðslu er snýr að 

börnum, megi alltaf gera betur og það sé trú hennar að svo verði í framtíðinni. Hún 

segir að það sé ákveðin virkni í öllum söfnum sem eigi eftir að eflast og aukast153. 

„Til hvers að vera með safn ef þú ætlar ekki að læra inn á það? Ég held að þetta sé 

þungamiðjan, það sem safn hefur í raun alltaf snúist um, við erum bara alltaf að átta 

okkur meira og meira á því að það er þarna mjög mikilvægur hópur sem hefur 

gleymst í þessum safnapælingum”154, segir hún og á þá við börn.  

Söfn eru samkvæmt skilgreiningu almenningseign, þau eru fyrir allskonar fólk 

og það gerir þau og starfsemina spennandi segir Alma Dís en vill meina að það fari 

svolítið eftir hverjir stjórni, bæði í pólitík og í stjórnunarstöðum, hvernig mál safna 
                                                
149 Klara Þórhallsdóttir 2015 
150 Björg Erlendsdóttir 2015 
151 Alma Dís Kristinsdóttir 2015 
152 sama 
153 Klara Þórhallsdóttir 2015 
154 sama 
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þróast. Öflugir stjórnendur sem hafa trú á fræðsluhluta safnastarfs og leiða það áfram, 

geti gert kraftaverk, en það þurfi líka að sýna fram á gildi þess starfs í tölum og 

utanumhaldi155. „Það þarf að sannfæra yfirvöld um ágæti þessarar starfsemi og 

hvernig hún passi við menningarstefnuna“156. Það hefur tekist að horfa framhjá 

þessum mikilvæga þætti, vegna fjármagns og tíma fólks til að sinna þessum þætti 

starfsins. „Gera þarf ráðamönnum grein fyrir mikilvægi starfsins og nýta þessa 

auðlind sem söfn eru til dæmis sem námsefni“157. Það séu ótal möguleikar til að koma 

betur til móts við börn. Börn hafi ekki mikið vald, þau séu jaðarhópur á söfnum, 

allskonar söfnum158. „Þau eru afgreidd með skólaheimsóknum, tjekk, búin að koma - 

en það er ekkert unnið með þeim“159. Þessa þætti þurfi að laga, þetta sé allt í stöðnun. 

Spurningin sé hvort fólk sætti sig við það160. 

Markmið vandaðrar listfræðslu er að ná til sem flestra. Allir ættu að eiga kost 

á breiðu framboði af vandaðri listfræðslu þar sem notaðar eru fjölbreyttar aðferðir161. 

„Góð listfræðsla hefur áhrif á barnið, umhverfi náms og kennslu og á samfélagið“162. 

Í því samhengi má nefna að í Finnlandi er viðmiðunarregla um að hver 

grunnskólanemi sæki að minnsta kosti tvo menningarviðburði á ári163. Væri ástæða til 

að setja einhverja slíka reglu um safnaheimsóknir og listviðburði fyrir íslensk börn? 

 
Börn með sérþarfir 

Á aðalsafni Listasafs Íslands, í Hafnarhúsinu og á Kjarvalstöðum er 

sérstaklega tekið mið af þörfum hreyfihamlaðra og eru lyftur í húsinu sem ganga að 

öllum sýningarsölum. Sökum hönnunar Ásmundarsafns, sem og Ásgrímssafns og 

Sigurjónssafns er aðgengið ekki jafn gott þar. Þar má fá að láni hjólastóla, kerrur og 

magapoka fyrir ungbörn. Þar umfram er veitt táknmálstúlkun samkvæmt 

samkomulagi hjá Listasafni Íslands.164 Ekki er sérstök dagskrá, smiðjur eða námskeið 

í boði hjá söfnunum fyrir börn með sérþarfir.  

Á vegum Barnamenningarhátíðar virðist hins vegar meðvitund um mikilvægi 

þess að mæta mismundandi þörfum og má sem dæmi um það nefna að í opnunaratriði 
                                                
155 Alma Dís Kristinsdóttir 2015 
156 sama 
157 sama 
158 sama 
159 sama 
160 sama 
161 Bamford, Anne 2011:101 
162 sama:168 
163 Mennta- og menningamálaráðuneyti 2014 
164 Listasafn Íslands e.d. Heimsókn í safnið 



 46 

Barnamenningarhátíðar 2015 sýndu fötluð börn úr Klettaskóla og Íslenski 

dansflokkurinn dansverkið Stjörnustríð 2. Árétta má þó að Barnamenningarhátíð 

stendur einungis yfir í nokkra daga á ári. 

Hægt væri að skoða þennan þátt mun nánar en ekki er ástæða til þess hér. 

 

Samtal listgreina 

Um eiginlegt samtal listgreina sem ætlað er börnum ber helst að líta til 

Barnamenningarhátíðar sem stafrækir barnamenningarhúsið Ævintýrahöllina í Iðnó 

ár hvert.  Ævintýrahöllin er opin öllum, samfleytt í fjóra daga; tvo skóladaga og tvo 

fjölskyldudaga (laugardagur og sunnudagur), þar sem starfræktar eru ýmsar 

vinnubúðir og smiðjur allt frá jóga til sirkússmiðja. Á stóru söfnunum er ekki um að 

ræða eiginlegan samruma listgreina, þó ber að nefna skipulagt tónleikahald á 

Listasafni Íslands og Listasafni Sigurjóns. Tónleikarnir eru þó ekki ætlaðir börnum 

sérstaklega. 

 

4.1.4. Listsýningar 
Þegar fyrsta barnamenningarhátíðin var haldin 2010 var húsið að 

Fríkirkjuvegi 11 fengið að láni. Á efri hæð hússins var barnalistasafn, svo segja má 

að í raun hafi verið um að ræða bæði barnalistasafn og barnamenningarhús. Á meðan 

á hátíðinni stóð voru 4-5 sýningaopnanir á dag og gátu allir sótt um að vera með. Það 

voru samsýningar, einkasýningar og stóðu sumar sýningar yfir í viku en aðrar í 

nokkra daga. Barnamenningarhúsið á Fríkirkjuvegi var byggt á hugmyndafræðinni 

um menningu fyrir börn, menningu með börnum og menningu barna. Sem dæmi um 

það átti húsið að bjóða upp á smiðjur fyrir skóla og vera afdrep fyrir fjölskyldur svo 

sem um helgar og á sumardaginn fyrsta 165 . Adda Rúna, einn að stofnendum 

barnamenningarhátíðar segir að hún hefði getað fengið húsið að Fríkirkjuvegi lánað 

lengur en ekki hafi verið til fjármunir til að viðhalda starfseminni. Það hafi verið 

mikill vilji en engir peningar. Út frá því var ákveðið að hafa barnamenningarhátíð 

einungis einu sinni á ári og þá barnamenningarhúsið sem hluta af hátíðinni. Færa 

þurfti hátíðina af Fríkirkjuveginum yfir í Iðnó, þar sem Ævintýrahöllin er núna 

starfrækt, en við flutninginn var ekki nægt rými til að halda barnalistasafninu 

                                                
165 Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir 2015 
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gangandi og féll því sá hluti niður 166 . Þó ber að nefna að á meðan 

barnamenningarhátíð stendur yfir má finna barnalist víðsvegar um borgina, þar með 

talið í listasöfnum Reykjavíkur. 

 

4.2. AÐ VERA ÞÁTTTAKANDI Í SAMFÉLAGI MENNINGAR OG LISTA 
Eftirspurn eftir veraldlegum stað fyrir börn sem gerir út á listir og menningu 

virðist vera til staðar ef marka má aðsókn í Ævintýrahöllina. Harpa Rut,verkefnastjóri 

barnamenningar, segir það spennandi ef hægt væri að setja upp metnarfullt 

barnalistasafn fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Margt áhugavert sé að gerast í 

barnamenningunni sem þurfi að gera aðgengilegra. „Gera þarf út á virkni barna, fá 

þau til að vera þátttakendur, því það eykur möguleika þeirra á að verða virkir 

þátttakendur í menningunni og um leið í samfélaginu sjálfu“167. Adda Rúna er á 

svipuðum nótum þar sem hún segir það myndi gera mikið, ekki bara fyrir börn heldur 

samfélagið í heild sinni að hafa barnalistasafn. Safnið gæti verið mikilvægur 

vettvangur sem hluti af menningaruppeldi168.  

Alma Dís er ekki sannfærð um að stofnun barnalistasafns væri besta lausnin 

því þá væri búið að daga börnin út úr núverandi safnakerfi og við það batni kerfið 

ekki. Hún segir að erlendis hafi söfn unnið mjög vel með börnum, hópum og skólum 

og það væri það sem Íslendingar þyrftu að horfa til. „Afmarkað rými sem ætlað væri 

börnum væri auðvitað frábært, en til að byrja með, myndi ég vilja sjá þetta innan 

þessarra stofnana“. Til að geta komið til móts við börn á virkari hátt þurfi stofnanir á 

borð við listasöfn að þroskast og verða öflugri. Hún segir að það séu miklir 

möguleikar í að stofna barnalistasafn en hætta sé á að safnið einangrist, að það yrði 

að enn einu framboðinu sem myndi endast í 5 - 10 ár og væri að keppa um sömu 

sjóðina og aðrar stofnanir. Áhyggjuefnið sé örlög þess segir Alma Dís, að það hlyti 

sömu örlög og ótal margar sýningar og setur sem sprottið hafa upp síðustu 10-15 ár 

sem endað hafa á sveitarfélögum og lognast út af vegna fjárskorts. Hún segir að það 

þyrfti að tengja barnalistasafnið við þá starfsemi sem fyrir er og verður ekki lögð 

niður. „Það þarf að efla hana og við það gæti þetta verið meira „win-win“ staða en að 

barnalistasafnið væri sjálfstæð eining sem þyrfti að betla peninga hér og þar“169.  

                                                
166 Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir 2015 
167 Harpa Rut Hilmarsdóttir 2015 
168 Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir 2015 
169 Alma Dís Kristinsdóttir 2015 
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Björg er á sömu nótum þegar hún segir að í árferði eins og það er núna fyrir söfnin, 

sé nær að styrkja þau söfn sem fyrir eru og stuðla að samtali þeirra á milli. Það sé 

fullt af starfsemi fyrir börn út um allt, en það væri hægt að gera svo miklu meira ef 

fólk talaði saman. „Það þurfa ekki allir að vera að grauta í sömu skálinni eða gera 

alltaf sama hlutinn“. Björg segir að aukið framboð virki ekki endilega á þann veg að 

það gleypi eftirspurn, heldur geti aukið hana. Þetta þýði að þótt nýtt safn komi, þurfi 

hin ekki að hræðast, því öflug starfsemi í einu safni styðji frekar við starfsemi annarra 

safna en ekki. „Ef við gætum tekið vel á móti öllum þeim sem við vildum taka á móti 

þá væri sannarlega ástæða til að hafa barnalistasafn“ segir Björg og vísar í árferði og 

stuðning við söfn 170. 

Klara segir að barnalistasafn væri auðvitað frábær viðbót, hún setur þó 

spurningarmerki við það vegna fjölda safna á höfuðborgarsvæðinu sem nú þegar séu 

flott og fjölbreytt. „Þetta snýst í rauninni um hvort að sé hægt að koma enn öðru safni 

á, hvort samfélagið sé nógu stórt?“171 Klara er sammála Ölmu Dís og Björgu um að 

efla þurfi samstarf, allstaðar. Hún segir samstarf og samræmt verklag vera lykillinn 

að upplýsingaflæði, að fólk viti hvað sé í boði172. Klöru finnst þó fólk hafa vaxandi 

meðvitund um hvað söfn séu góður vettvangur til að eiga góða samverustund fyrir 

fjölskylduna173. „Að því leitinu til gæti það bara verið mjög fín hugmynd að stofna 

barnalistasafn í framtíðinni, það myndi alveg falla inn í þessa þróun. Safnafræðsla til 

barna, hvort sem hún verður á barnalistasafni eða öðrum stofnunum, á bara eftir að 

stækka og vera veigameiri þáttur í framtíðinni í samfélaginu“174.  

Því tengt má finna á vef Hagstofunnar upplýsingar um að gestafjöldi safna og 

skyldrar starfsemi hafi verið í sögulegu hámarki á árinu 2014. Ríflega 2,2 milljón 

sóttu söfn og sýningar og fjölgaði gestum þar með um 24% eða ríflega 400 þúsund á 

milli ára. Á höfuðborgarsvæðinu var aðsókn um 1,3 milljónir  en samkvæmt tölum 

fyrir það svæði sóttu 2 af hverjum 10 listasöfn og sýningar. Á vefnum segir að ætla 

megi að aukin aðsókn gesta að söfnum sé til komin vegna aukins framboðs 

sýningarstaða, aukinnar fjölbreytni sýninga og almennt fjölþættari starfsemi safna 

sem og stóraukins ferðamannastraums175. Árið 2015 heimsóttu 449 nemendahópar 

                                                
170 Björg Erlendsdóttir 2015 
171 Klara Þórhallsdóttir 2015 
172 sama 
173 sama 
174 sama 
175 Hagstofa Íslands 2015 
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Listasafn Reykjavíkur, eða 13.740 einstaklingar176. Á Listasafn Íslands komu 83 

hópar eða 1867 einstaklingar177.  

 

 

 

 

 

   

178 

 

Til að draga saman helstu niðurstöður um þörfina á barnalistasafni virðist 

skýrt að bæði sé til staðar eftirspurn og fagleg þörf fyrir vettvang fyrir barnalist. 

Aðsókn að söfnum hefur aukist jafnt og þétt og sýna tölur að aukið framboð og 

fjölbreytni skili sér í enn frekari aðsókn. Hvaða leiðir séu bestar til að mæta þörfinni 

fyrir barnalist er svo annað mál, en um það verður fjallað meira í seinni hluta hér á 

eftir. 

  

                                                
176 Klara Þórhallsdóttir  og Björg Erlendsdóttir 2016 
177 Inn í þessar tölur má gera ráð fyrir að komi leikskólar, grunnskólar sem og framhaldsskólar í 

Reykjavík sem og í nærliggjandi sveitarfélögum 
178 Hagstofa Íslands 2015 
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5. SKIPULAG 
5.1. SAFN, SETUR EÐA HVAÐ? 

Hvað kallast veraldlegt athvarf fyrir börn til að njóta lista og skapa? Er safn 

viðeigandi heiti eða má ef til vill að kalla það setur eða miðstöð? Í þriðja kafla hér að 

framan um safnastarf, var fjallað um muninn á safni og setri og má rifja upp að setur 

hefur almennt ekki skyldur til að varðveita safnkost. Hlutverk safna er víðtækara og 

felst meðal annars í að safna, varðveita og rannsaka. Sú skilgreining á þjónustu fellur 

vel að þeirri hugmyndafræði að athvarf barnalistar eigi og þurfi að vera sjóður að 

sækja í, fyrir fræðimenn, uppeldisfræðinga, list- og sagnfræðinga, fagurkera og 

unnendur lista og menningar, nú og um ókomna tíð179. 

Á Íslandi er til safnkostur af barnalist sem verðugt er að bæta við og breikka 

og í framhaldinu nota til miðlunar, fræðslu og rannsókna á list og menningu barna. 

Safnkosturinn myndi gefa mynd af tíðaranda hverju sinni og væri því söguleg heimild 

þessa tiltekna hóps og yrði þar með hluti af menningararfinum. Þetta yrði tryggt með 

því að nota skilgreininguna safn og undirgangast þar með þá ábyrgð sem 

skilgreiningin felur í sér. Því er lagt upp með það í þessari tillögu að um safn verði að 

ræða – börn eiga skilið hásæti í menningarlífinu. 

Hugtakið safn hefur þróast í áranna rás. Stephen Wail prófessor í safnafræði 

segir í riti sínu „Being about Something to Being for Somebody: The Ongoing 

Transformation of the American Museum“ að söfn ættu að skilgreina sig eftir 

tengslum sínum við almenning í stað þess að skilgreina sig eftir safnkosti sínum. Til 

að söfn geti þjónað almenningi vel, verði þau að veita djúpstæða þjónustu. Þau þurfi 

að nota hæfni sína og getu til að auðga lífsgæði einstaklinga og auka velferð þeirra í 

samfélaginu. Þetta geti þau gert með því að veita öruggan stað, persónulegt athvarf, 

þar sem einstaklingar fá tækifæri til að þroskast180. Færa má rök fyrir því að starfandi 

listasöfn á Íslandi veiti ekki börnum þennan almenna aðgang né ýti þau undir 

tækifæri fyrir börn til að þroskast og auðga lífsgæði sín. Börn eru þar af leiðandi 

jaðarhópur í núverandi safnaumhverfi. Líkt og fram kom hér að framan, er ekki tekið 

tillit til barna þegar sýningar eru settar upp í starfandi söfnum, þeim er ekki gefið 

eiginlegt pláss nema í „horni eða krók“ og viðburðadagskrá miðast, að því er virðist, 

eingöngu við helgar og tyllidaga. 

                                                
179 Fréttablaðið 2007 
180 Herz, Rebecca 2015 
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Að stofna sérstakt listasafn í Reykjavík fyrir börn má ef til vill skoða í 

samhengi við kvennalistasafnið í Washington, D.C. (National Museum of Women in 

the Arts). Ætla mætti að ekki þyrfti sérstakt kvennalistasafn, en vegna 

kynjaójafnvægis í sýningu á myndlist í söfnum, í Bandaríkjunum sem og annars 

staðar, reyndist nauðsynlegt að rétta hlut kvenlistamanna í fortíð og nútíð og 

viðurkenna framlag þeirra til lista.181 Safnið mætir því þörf sem önnur söfn svara ekki 

nægilega vel og slíkt hið sama mætti segja um barnalistasafn. Barnalistasafn myndi 

mæta þeim þörfum sem almenn íslensk listasöfn ná ekki að mæta almennilega, það er 

þörfum barna. 

Barnasöfn eru söfn af sögulegum ástæðum líkt og kom fram í öðrum kafla, að 

erlendri fyrirmynd. Það að í Bandaríkjunum hafi verið tekin sú ákvörðun að nota 

heitið „safn“ um slíka staði og láta þau söfn tilheyra samtökunum Samtök barnasafna 

(Association of Children’s Museums) og Safnabandalagi Bandaríkjanna (The 

American Alliance of Museums) hefur gefið barnasöfnum ákveðinn orðstír, virðingu 

og álit. Orðið „safn“ gefur upp ákveðnar upplýsingar um starfsemina, svo sem að 

stofnunin sé samtímis til uppfræðslu og skemmtunar. Orðið bendir einnig til þess að 

það sé menningarlegur ávinningur að fara með börn á slíkan stað fremur en í 

skemmtigarða eða á leiksvæði. Ein af ástæðum þess að barna(lista)söfn um allan 

heim eru kölluð söfn, er líklega sú að orðið „safn“ reynist gagnlegt í 

markaðssetningu182. Mikilvægast fyrir notkun á heitinu safn er auðvitað það að til að 

safn geti kallað sig safn, verður það að uppfylla viss skilyrði, en þau skilyrði eru 

fimmþætt; söfnun, skráning, varðveisla, rannsóknir og miðlun líkt og komið hefur 

fram. Séu skilyrðin uppfyllt er þó ekkert því til fyrirstöðu að hliðaráhrif nýtist við 

markaðssetningu. 

 

5.2. UNDIR HVERN Á SAFNIÐ AÐ HEYRA? 
Í leiðbeiningum ICOM um safnastarf, segir að fjármögnun og fjármál séu 

meðal grundvallaratriða sem huga þarf að við stofnun og rekstur nýs safns. Til að 

stofna barnalistasafn þarf að finna einhvern sem hefur vilja og getu til að fjárfesta og 

standa að rekstri safnsins. Ljóst má vera að barnalistasafn verður ekki stofnað með 

                                                
181 National Museum of Women in the Arts e.d 
182 Herz, Rebecca 2015 
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fjárhagslegan gróða fyrir augum, en þar með er ekki sagt að það verði án gróða, 

gróðinn er bara ekki áþreifanlegur183 heldur afleidd stærð. 

Í tilviki barnalistasafns á Íslandi er a.m.k. þrennt í stöðunni: Í fyrsta lagi að 

safnið verði sjálfseignarstofnun þar sem allar upplýsingar um barnalist og 

barnamenningu eru undir einum hatti. Safnið þyrfti þá að hafa bolmagn til að standa 

fyrir viðburðum og rannsóknum tengdum íslenskri barnalist og menningu sem og að 

hafa tryggan rekstrargrundvöll til að stunda reglulega starfsemi184. Annar möguleiki 

væri að safnið yrði hluti af starfsemi núverandi safna líkt og Alma Dís Kristinsdóttir 

safnafræðingur bendir á. Safnið gæti þá verið til dæmis undir hatti Listasafns 

Reykjavíkur eða Listasafns Íslands sem nú þegar hafa góða og mikla reynslu af 

safnastarfi og rekstri. Skoða mætti einnig að menningarmiðstöðin Gerðuberg tæki 

slíka starfsemi aftur upp á sína arma þar sem reynsla af barnastarfi er þar til staðar og 

ekki endilega ástæða til að finna hjólið upp á ný. Þriðji möguleikinn væri að safnið 

yrði sérstök eining, þ.e. í sér húsnæði, en skilgreint sem hluti af núverandi 

safnastarfsemi og lyti sömu yfirstjórn. Hér á eftir verða þessir þrír möguleikar, þ.e. 

barnalistasafn sem sjálfseignarstofnun, barnalistasafn sem hluti af öðru safni og 

barnalistasafn sem sérstök eining undir regnhlíf núverandi safna, skoðaðir betur. 

Gengið verður út frá að lykilatriði í starfseminni óháð útfærslu hennar yrði að 

tryggja aðgang allra barna að safninu, hvort sem það væri sjálfseignarstofnun eða 

hluti af núverandi listasöfnum, svo sporna megi gegn menningarlegri aðgreiningu. 

Meginmarkmiðið yrði að koma á fót veraldlegum stað þar sem öll börn eiga athvarf 

fyrir listræna upplifun og tjáningu allt árið um kring.  

 

5.2.1. Sjálfseignarstofnun 
Umfang safnsins þyrfti ekki að vera mikið í byrjun, en mikilvægt er að safnið 

hafi þann möguleika að stækka og dafna. Byrja má smátt og byggja síðan upp hægt 

en örugglega.  

Því tengt má benda á framtakið „Krakkamengi“ sem er skapandi 

tónlistarsmiðja fyrir börn sem haldin er alla sunnudaga í menningarrýminu Mengi við 

Óðinsgötu. Tónlistarmaðurinn og kennarinn Benni Hemm Hemm segir frá því í frétt 

um starfið að það sé lítið pláss fyrir slíkt í samfélaginu og erfitt sé að fá mennta- og 

menningarmálaráðuneytið til að framkvæma hugmyndir sem þessa og því hafi 
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lausnin einfaldlega verið að gera þetta á eigin spýtur. Hugmyndin er einföld, 

tónlistarsmiðjan á að vera heimilisleg, lítil í sniðum og viðráðanleg. Tveir 

tónlistarmenn úr ólíkum tónlistargeirum vinna með þátttakendum hverju sinni en allir 

listamennirnir gefa vinnu sína, aðgangur er ókeypis og opinn öllum börnum á 

aldrinum 4-6 ára og foreldrum þeirra. Megintilgangur viðburðarins er að bjóða 

börnum ókeypis tónlistarsköpun, þ.e. að auka pláss fyrir börn í tónlist185. Slíkt 

framtak mætti taka til fyrirmyndar og vera hvatning til að koma hugmyndum að 

barnalistasafni í framkvæmd. 

Mögulegir fjármögnunarmöguleikar fyrir safnið sem sjálfseignarstofnun eru 

þrír; ríkið, sveitarfélög og/eða einkaframlög/-fjárfestar. Þessir þrír meginmöguleikar 

fela í sér fleiri en eina leið hver og hafa þarf í huga að fjármögnun getur líka verið 

blönduð.  

Safnið gæti mögulega gert rekstrarsamning við ríkið, eða hlotið rekstrarstyrk 

úr safnasjóði. Safnasjóður veitir árlega rekstrar- og verkefnastyrki sem úthlutað er af 

Mennta- og menningarmálaráðherra. Safn sem fær framlag úr ríkissjóði getur ekki 

hlotið rekstrarstyrk úr safnasjóði sama ár samkvæmt safnalögum186, heldur getur 

einungis sótt um verkefnastyrki en sú regla myndi væntanlega ekki eiga við um 

sjálfseignarstofnun. Stofnunin ætti líka að geta notið styrkja frá sveitarfélögum, til 

dæmis með samningi til nokkurra ára í senn sem tryggja myndi árlegt framlag á 

fjárhagsáætlun. Í tilfelli einkafjárfesta væri gengið út frá að safnið væri ekki á 

framfæri ríkis eða sveitarfélags heldur einkaaðila, einhvers bakhjarls, sem stæði við 

reksturinn. Slíkar tekjur eru þó oft ótryggar og þurfa söfn sem sjálfseignarstofnanir 

oft fleiri tekjustofna en söfn í opinberri eigu og þurfa einnig að reiða sig á 

sértekjur187. 

Í viðtölum sem höfundur tók og vísað var til í 4. kafla Þörf fyrir 

barnalistasafn, voru viðmælendur allir sammála um að safnið þyrfti að heyra undir 

borgina eða ríkið. Erfitt væri að reka sjálfseignarstofnun sem stóla þyrfti á styrki og 

gjafafé en slíkt hið sama kom fram í skýrslu Sigurðar G. Valgeirssonar um stofnun 

barnamenningarhúss á Íslandi, sem áður hefur verið minnst á. Hallveig Thorlacius, 

Helga Arnalds og Svanbjörg H. Einarsdóttir, sem á þeim tíma voru að undirbúa 

stofnun barnamenningarhúss, segja frá því í skýrslu Sigurðar að auðvelt sé að fá 
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peninga í stofnkostnað frá einkaaðilum en að rekstur frá ári til árs þurfi að vera 

studdur af opinberum aðilum188. Að því sögðu verður sá möguleiki að safnið verði 

rekið sem sjálfseignarstofnun með fjárlögum frá einkaaðilum ekki íhugaður frekar 

hér. 

Í viðtölum við höfund var viðruð möguleg útfærsla sem gengi út á að 

barnalistasafnið gæti byrjað á að leigja hluta af húsi, það er á meðan safnið væri að 

festa sig í sessi. Það gæti verið nokkurs konar farandsafn, eða „pop-up“ safn, en þá 

væri ekki þörf fyrir sérstakt hús. Edda Björnsdóttir, þá nemi við Háskóla Íslands, setti 

á laggirnar árið 2012 farandsafn sem hún nefndi Smástundarsafnið og skrifaði um 

það meistaraprófsritgerð sína. Safnið byggði á að víkka út safnahugtakið en starfsemi 

safnsins var tvíþætt, annars vegar bauð safnið fólki að koma með hlut úr eigu sinni, 

sýna hann og segja frá. Hins vegar var það heimasíða safnsins en hún var eini 

vitnisburðurinn um safnið fyrir utan opnunartímann hverju sinni.  

Höfundur telur þó þann kost ekki vænlegan fyrir barnalistasafnið. Hætta væri 

á að safnið myndi leysast fljótlega upp líkt og virðist hafa verið með 

Smástundarsafnið sem virðist ekki vera starfrækt lengur, ef tekið er mið af heimasíðu 

safnsins sem hefur ekki verið uppfærð síðan í júlí 2013. Með þessu fyrirkomulagi 

ættu börn jafnframt ekki veraldlegan, fastan stað sem þau gætu alltaf sótt í sem hlýtur 

að vera eitt af meginmarkmiðum safnsins. Þó svo að heimasíða safnsins væri 

aðgengileg og auðvelt væri að nálgast dagskrá og staðsetningu þá þyrftu börn og 

fjölskyldur engu að síður að vera dugleg að fylgjast með hvar og hvenær safnið væri 

opið í stað þess að geta mætt á safnið og tekið þátt í því sem í boði væri hverju sinni, 

hvort sem það væri að skoða sýningu eða taka þátt í einhvers konar viðburðadagskrá 

og/eða námskeiði. Barnalist er nú þegar dreift á nokkuð tilviljunarkenndan hátt á 

Íslandi og því myndi safn á faraldsfæti ekki bæta miklu við það sem er nú þegar til 

staðar. Nýta má þó ýmislegt úr hugmyndafræði farandsafnsins, svo sem að ekki þyrfti 

að vera um eiginlegan, áþreifanlegan safnkost að ræða. Hann gæti verið að öllu eða 

hluta til í rafrænu formi á heimasíðu safnsins og myndir væru teknar af verkum 

barnanna og skráðar með tilheyrandi upplýsingum. Því tengdu má benda á að í grein 

Heiðu Bjarkar Árnadóttur og Tinnu Grétarsdóttur „Stafræn miðlun safnkosts: 

Eftirskjálftar tæknibyltingarinnar innan safna“ frá árinu 2010 kemur fram að söfn 

víða um heim hafi í vaxandi mæli nýtt sér veraldarvefinn til að bæta aðgengi gesta 
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sinna að safneigninni eða þeirri starfsemi sem fram fer innan safnsins og framlengja 

þannig þá þjónustu sem safnið býður upp á189.  

Ákjósanlegast væri að safnið væri í sínu eigin húsnæði frá byrjun en líkt og 

með viðburðinn hans Benna Hemm Hemm gæti safnið ef til vill fyrst um sinn átt 

húsaskjól í hluta af ákveðnu húsnæði og gert út þjónustu sína þar á umsömdum 

dögum og tíma. Safninu gæfist þá kostur á að fá reynslu á starfsemi sína sem og að 

huga að raunhæfum og þörfum húsakosti.  

 

5.2.2. Deild í húsnæði núverandi safna 
Í viðtölum höfundar við verkefnastjóra fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur 

og Listasafns Íslands kom skýrt fram að til staðar er áhugi á að gera söfn aðgengilegri 

fyrir börn og að sinna þurfi betur þeirri þjónustu sem að þeim snýr. Það hefur orðið 

vitundarvakning hjá fjölskyldum um að söfn séu góður vettvangur til að eiga 

samverustund og eru söfn nú þegar að reyna að koma til móts við þennan fjölbreytta 

markhóp með viðburðadagskrám af ýmsu tagi190.  

Á þeim söfnum sem nú starfa er mikil og góð reynsla af safnastarfi sem nýtast 

myndi barnalistasafni vel. Sú þjónusta sem barnalistasafninu væri ætlað að veita svo 

sem fræðsla, miðlun, söfnun og sköpun, gæti mögulega farið fram innan núverandi 

safna. Augljós kostur við að hafa barnalistasafn innan núverandi safnastarfsemi er 

aðgengi að safnkosti sem og samnýting á yfirstandandi sýningum hverju sinni. Sem 

hluti af núverandi safnastarfsemi ætti reksturinn jafnframt að vera tryggður en Alma 

Dís vill meina að það gæti orðið barnalistasafni erfitt uppdráttar að vera sjálfstæð 

stofnun sem berjast þyrfti, líkt og svo margar aðrar stofnanir, um styrki og 

fjárveitingar191.  

Þóra Björk Ólafsdóttir framkvæmdastjóri safnaráðs, skrifar í 

meistaraprófsritgerð sinni „Talnasafn“ frá árinu 2012, að greining hennar á 

rekstrarumhverfi safna í eigu annarra en ríkisins hafi leitt í ljós að söfn sem rekin eru 

af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu hafa traustasta rekstrargrundvöllinn. Staða 

safna sem eru sjálfseignarstofnanir, einkum sérsöfn sem sjálfseignarstofnanir, er að 

jafnaði lakari en staða safna í eigu sveitarfélaga192. Það má því vera ljóst að því stærri 

sem söfn eru því öflugri og traustari sé reksturinn. Auðveldara sé að mæta sveiflum í 
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rekstri þegar rekstur er öflugur og jafnframt geta stærri söfn sinnt betur faglegu 

starfi193.  

Húsnæðiskostur núverandi safna má ef til vill teljast akkilesarhæll þeirra. Til 

að barnalistasafn sem væntanlega yrði deild innan safnsins, (titilinn gæti þó haldið sér 

m.a. vegna markaðssetningar) rúmist þyrfti að sýna vilja í verki og rýma til fyrir því. 

Aðlaga þyrfti sýningarrými og mögulega minnka það rými sem tilheyrir hefðbundna 

hlutanum, til að hafa pláss fyrir bæði sýningar- og vinnurými barnalistasafnsins. Ef 

raunverulegur áhugi er á því að starfa samkvæmt stefnu íslenska ríkisins og 

Reykjavíkurborgar um börn og menningu, ætti þetta ekki að vera óyfirstíganlegt 

verkefni. Söfn eiga ekki að vera föst stærð, heldur geta þróast með tímanum. Með 

slíkri endurskipulagningu yrði viðkomandi safn aðgengilegra fleirum, ýmis 

samlegðaráhrif gætu komið til og safnið í heild sinni styrkt sig. 

 

Listasafn Reykjavíkur  

Listasafn Reykjavíkur er stærsta listasafn landsins, það er til húsa í þremur 

aðskildum byggingum, á þremur mismunandi stöðum í borginni; í Hafnarhúsinu, 

Ásmundarsafni og á KjarvalsstöðumHér verður hvert og eitt þeirra tekið fyrir og 

möguleikar skoðaðir til að reka barnalistasafn innan þeirra.  

Í Hafnarhúsinu er sem stendur ekki aðstaða fyrir börn, hvað þá einhvers konar 

smiðja. Vissulega er viðleitni hjá safninu til að láta slíka hluti ganga upp, líkt og gert 

hefur verið með sérstakar smiðjur í tengslum við yfirstandandi sýningar (hér má til 

dæmis nefna líkanagerð fyrir börn í tengslum við sýningu Katrínar Sigurðardóttur 

„Horft inn í hvítan kassa“ árið 2015). Hins vegar þyrfti að hrista vel upp í skipulagi 

safnsins til að vel mætti gera við barnalistasafn þar og allir vel við unað. Mikilvægt 

væri að barnalistasafnið yrði heildstæð eining en því ekki dreift á mismunandi 

herbergi í húsinu – annars væri mikil hætta á að safnið yrði einhvers konar 

aðskotahlutur og erfitt að ná verkefninu á flug. Höfundur íhugaði nokkra möguleika, 

m.a. að nýta rými Erró-safnsins svokallaða eða að taka yfir helming sýningarrýmis á 

neðri eða efri hæð. Erfitt væri þó að fá þetta til að ganga upp svo vel væri og þannig 

að öll rými njóti sín, auk þess sem Hafnarhúsið hefur þann ókost að þar er ekkert 

útisvæði. Því verður sá möguleiki ekki skoðaður frekar, heldur einblínt á möguleika 

sem Ásmundarsafn og Kjarvalsstaðir bjóða uppá. 
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Í Ásmundarsafni er ekki til staðar sérstök barnaaðstaða sem stendur. Hins 

vegar má vel hugsa sér að barnalistasafn gæti rúmast á skemmtilegan hátt innan 

safnsins, auk þess sem bent hefur verið á að „Ásmundarsafn er mjög aðgengilegt og 

gott safn fyrir börn til að eiga sína fyrstu reynslu af safni194“. Í kúlunni uppi gætu 

lokaðar smiðjur farið fram (leysa þyrfti aðgengismál s.s. fyrir fólk í hjólastól). Í 

sýningarrýminu strax og komið er niður stigann þar sem nú er sölurými gæti verið 

bæði opin smiðja og sýningarrými fyrir barnalist. Í sýningarrými í viðbyggingu yrðu 

áfram sýningar með sama móti og áður en barnalistasafnið myndi spila saman við og 

nýta sér sýningarnar, auk þess sem valin verk barna yrðu meðal sýningarverka í anda 

CMA. Við inngang mætti einnig nýta rýmið á hægri hönd til sýningar á barnalist og 

að sama skapi stækka smiðjupláss. Útisvæðið og styttur Ásgríms er svo tilvalið til að 

nýta til fræðslu sem og til skemmtunar enda bjóða stytturnar upp á klifur og 

skemmtilega leiki til innblásturs. Framlenging af safngarðinum er svo Laugardalurinn 

sem nýst gæti til að auðga starf barnalistasafnsins á ýmsa vegu en það er ókostur að 

fara þyrfti yfir umferðargötu til að komast í Laugardalinn. Staðsetning safnsins má þó 

teljast góð hvað varðar almenningssamgöngur þar sem helstu stofnleiðir strætó fara 

þar hjá. 

Kjarvalstaðir eru eina safnið sem nú er með aðstöðu fyrir börn til að skapa og 

komast í tengsl við upplifun sína. Aðstöðuna þyrfti þó að stækka töluvert, bæta og 

gera aðgengilegri svo vel ætti að vera. Nokkrir möguleikar eru á þessu en að skoðuðu 

máli telur höfundur að best væri að stækka aðstöðuna beint út frá núverandi smiðju 

og útbúa barnalistasafnið í hjarta hússins. Færa þyrfti kaffihúsið í suðausturhluta 

hússins, þar sem nú er gangur með útsýni yfir Klambratún. Kaffihúsið nyti því 

útsýnis áfram. Huga þyrfti sérstaklega að því að gera það barnvænt til að styðja við 

hinn nýja nágranna. Með þessum tilflutningi fengist talsvert rými til viðbótar fyrir 

barnalistasafn bæði þar sem eldhús og búr kaffihússins er nú, auk þess sem stækka 

mætti barnalistasafnið enn frekar í austurhluta hússins, þar sem nú er m.a. 

fundarherbergi og dautt rými. Innan alls þessa rýmis yrði komið fyrir vinnustofu fyrir 

lokaðar smiðjur, opna smiðju og sýningarrými. Sýningarrýmið væri síðan í miðjunni 

til að sameina hin rýmin. Hægur leikur yrði að komast út í garð hússins, þar sem 

Klambratúnið breiðir úr sér og býður upp á endalausa möguleika til útivistar í 

hæfilegri fjarlægð frá umferð. Áform eru jafnframt hjá Reykjavíkurborg um að nýta 
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svæðið til að bæta við kostum fyrir fjölskyldur og börn195. Staðsetning safnsins má 

jafnframt teljast góð hvað varðar almenningssamgöngur þar sem helstu stofnleiðir 

strætó fara þar hjá. 

 

Listasafn Íslands 

Í kjallara safnsins er almenningsrými sem ekki er ætlað til sýningarhalds196. 

Þetta rými er gjarnan nefnt „barnahornið“ og er þar sérstök aðstaða sem tileinkuð er 

börnum. Aðstöðuna mætti nýta betur til frekara og íburðarmeira starfs í þágu barna. 

Ef þetta rými ætti að nýtast þyrfti þó að taka allan kjallarann undir starfsemi 

barnalistasafnsins, þar með talið margmiðlunarsýningarsalinn Vasulka-stofu sem 

opnuð var undir lok árs 2014. Sá sýningarsalur er þó alveg gluggalaus og nokkuð lágt 

til lofts svo líklega nýtist hann betur í núverandi starfsemi en vinnusmiðjur 

barnalistasafns. Álitlegasti kostur innan þessa safns væri líklega rými á efstu hæð 

hússins, sem nú er sýningarsalur aftan til í húsinu. Þaðan liggja dyr út á stóra verönd 

eða bakgarð sem nýta mætti til að útvíkka starfsemi barnalistasafnsins, ásamt 

nærliggjandi grænum svæðum, svo sem Hljómskálagarðinum, Hallargarðinum og 

tjörninni. Rýminu inni yrði skipt upp í opna smiðju, sýningarrými og 

vinnustofur/lokaðar smiðjur. Staðsetning safnsins má teljast góð varðandi 

almenningssamgöngur þar sem helstu stofnleiðir strætó fara þar hjá.  

Tveir aðrir kostir eru í stöðunni svo að barnalistasafnið geti verið eining innan 

Listasafns Íslands. Annar væri að nýta Listasafn Sigurjóns Ólafssonar við 

Laugarnestanga, hinn væri Safn Ásgríms Jónssonar við Bergstaðastræti en bæði 

söfnin eru rekin sem sérstakar deildir innan Listasafns Íslands. Líta má svo á að með 

því að að nýta söfn sem stofnuð eru utan um einstakling sé „líf“ safnsins lengt. Það 

færir þeim annan megin tilgang en þann að miðla upplýsingum og upplifun á verkum 

eins listamanns og gefur þeim ef til vill æðri tilgang197. 

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar býður upp á mjög skemmtilega staðsetningu 

við hafið og fjöruna. Nálægðin við hafið og nærliggjandi opin svæði er klárlega 

kostur sem nýtast myndi barnalistasafninu vel til innblásturs, sköpunar og leikja. 

Svæðið er þó ef til vill ekki eins öruggt og á yrði kosið og því þyrfti mögulega að 

gera einhverjar ráðstafanir hvað það varðar. Húsið myndi rúma starfsemina ágætlega 

                                                
195 Mbl.is 2015 
196 Hulda Ágústsdóttir og Rán Jónsdóttir 2013 
197 Ágústa Kristófersdóttir 2016 
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þótt ekki sé það risastórt. Á efri hæð er nú sýningarrými sem nýta mætti undir 

vinnustofu/lokaðar smiðjur. Á jarðhæð er notalegt kaffihús með frábæru útsýni sem 

myndi halda sér og væri góð viðbót við starfsemi barnalistasafnsins. Þar er einnig 

stærra sýningarrými sem og rúmgott anddyri. Það svæði gæti þjónað bæði sem opin 

smiðja og sem sýningarrými og mætti þá að útfæra samspil við sýningar á verkum 

Sigurjóns en hluti verka hans er sýndur utandyra. Með þessu væri meiri aðsókn að 

safninu væntanlega tryggð. 

Það sama mætti segja um Ásgrímssafn. Það er nú hýst í húseign sem 

Ásgrímur Jónsson ánafnaði íslensku þjóðinni ásamt miklum fjölda verka sinna. Við 

stofnun Ásgrímssafns var Listasafn Íslands ekki komið með eigin húsnæði. Þegar það 

loks gerðist, árið 1987, runnu verk Ásgríms inn í safnkost þess samkvæmt ákvæðum í 

erfðaskrá hans og Ásgrímssafn varð deild í Listasafni Íslands. Í húsinu er aðeins sýnt 

lítið brot af verkum hans en þau eru einnig reglulega sýnd í aðalbyggingu safnsins 

auk þess sem netsýningu á verkum hans má finna á vef safnsins. Því mætti athuga 

þann möguleika að hreinlega taka alla húseignina undir barnalistasafn. Hún er 

reyndar tiltölulega lítil og þar með myndu aldrei komast að mörg börn í einu, en gæti 

sloppið til, a.m.k. fyrst um sinn. Á neðri hæð hússins yrði opin smiðja og 

sýningarrými, helst þyrfti þó að gera ráðstafanir til að opna rýmið betur en nú er. Á 

efri hæð, í hinni gömlu vinnustofu Ásgríms þar sem enn eru málningarklessur á 

gólfum, yrði áfram vinnustofa/lokaðar smiðjur. Húseigninni fylgir garðblettur sem 

einnig yrði nýttur í starfsemina sem og önnur nærliggjandi græn svæði svo sem 

Hallargarðurinn, Hljómskálagarðurinn og tjörnin.  

 

Gerðuberg 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg hefur ákveðna sérstöðu hvað varðar barnalist 

því á árunum 1988–2004 var þar starfrækt listasmiðjan Gagn og gaman. Smiðjan var 

stofnuð af Elísabetu Þórisdóttur og Sjón en „markmiðið var m.a. að finna mótvægi 

við hefðbundin sumarnámskeið sem börnum stóð til boða á þessum tíma, þar sem 

mikil áhersla var lögð á keppnisíþróttir og útileiki“198. Lögð var áhersla á myndlist, 

leiklist, tónlist og bókmenntir199. Gerðuberg safnaði og skráði verk barna sem tóku 

þátt í listasmiðjunum en leiðbeinendur á námskeiðunum voru allt starfandi listamenn 

og fengu þeir að ráða hvaða verkum eftir börnin var haldið eftir og fór það oft eftir 
                                                
198 Elísabet Bjarklind Þórisdóttir 2016 
199 Súsanna Svavarsdóttir 1991 
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„þema“ hverrar smiðju fyrir sig. Safneignin samanstendur af 799 verkum og eru þau 

skráð samkvæmt ákveðnu kerfi sem tilgreinir viðeigandi flokkunarþætti svo sem 

höfund, ártal og titil. Jafnframt eru verkin flokkuð eftir tegund; blýantsteikning, 

grafíkmynd, þekjulitir, túss, vaxlitir, blönduð tækni, klippimynd o.s.frv200. Það var 

draumur upphafsmanna smiðjunnar að safnið yrði notað meðal annars til rannsókna á 

barnalist en fyrst og fremst var tilgangurinn að sýna hæfni barna til tjáningar og 

listsköpunar 201 . Safneign smiðjunnar er enn varðveitt í Menningarmiðstöðinni 

Gerðubergi. Í áranna rás hafa verið haldnar sýningar öðru hverju með verkum úr 

safneigninni, svo sem hjá Miðstöð heilsuverndar barna og á Barnaspítala Hringsins. 

Verkin prýða einnig skrifstofur og salarkynni Gerðubergs202. 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg sinnir vissulega barnalist enn, en nú sem 

hluti af viðburðadagskrá Borgarbókasafns sem áður hefur verið fjallað um. 

Gerðuberg er nær eingöngu í hlutverki geymslu fyrir safnkostinn, sem ekki getur 

talist fullnægjandi. Varðveisla er skilgreind sem hluti af safnastarfi en ætti ekki að 

vera eina framlagið, safnkostinum þarf að miðla til notenda í meira mæli eða færa 

hann þangað sem hann yrði notaður. Halda þarf til haga að í safneigninni eru helst 

þau verk sem auðvelt er að geyma, þ.e. tvívíð verk, og endurspeglar hún því ekki alla 

þá fjölbreytni og sköpunarkraft sem Gagn og gaman leiddi af sér203. Safneignin eða 

myndverkasafnið eins og það er einnig kallað, gæti nýst vel til rannsókna á listsköpun 

barna, þroska þeirra og menningu. Í skýrslu Sigurðar G. Valgeirssonar segir Guðlaug 

Richter rithöfundur að fáar sem engar rannsóknir fari fram á sviði listar og menningu 

barna og að stuðningur við þá sem starfa í þeim menningargeira sé engan veginn 

nóg204. Því má velta upp hvort barnalistasafn gæti bætt úr þörfinni líkt og gert er á 

barnalistasafninu í Osló og þá hvort Gerðuberg tæki aftur upp sitt gamla hlutverk að 

vera stofnunin sem heldur utan um og sinnir barnalist. 

Mögulegir kostir þess að barnalistasafnið yrði hluti af Gerðubergi væri ef til 

vill staðsetningin. Safnið yrði þá í Breiðholti en borgin hefur undanfarið lagt áherslu 

á að byggja það hverfi upp menningarlega. Staðsetningin myndi jafnframt sporna 

gegn menningarlegri aðgreiningu þar sem þá yrði það ekki í miðbænum líkt og flest 

önnur listasöfn. Þó er það svo líkt og með hin söfnin að húsakostur 

                                                
200 Alma Dís Kristinsdóttir og Rósa K. Júlíusdóttir 2008 
201 Elísabet Bjarklind Þórisdóttir 2016 
202 Guðrún Dís Jónatansdóttir 2016 
203 Alma Dís Kristinsdóttir og Rósa K. Júlíusdóttir 2008 
204 Sigurður G. Valgeirsson 2004:23 
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Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergi er ekki nægilegur ef vel á að gera, enda voru 

listasmiðjur Gagns og gamans fluttar úr húsinu og í félagsmiðstöðina Fellahelli undir 

lokin sökum skorts á rými. Fellur sú hugmynd því um sjálfa sig nema eitthvað fleira 

komi til, svo sem viðbygging eða nýbygging. 

 

5.2.3. Sérstök eining undir regnhlíf núverandi safns 
Kanna má einnig þriðja möguleikann, að barnalistasafn sé starfrækt í eigin 

húsnæði en innan starfandi safnastarfs til dæmis innan Listasafns Reykjavíkur eða 

Listasafns Íslands eða annarra safna. Barnalistasafn sem sérstök eining innan 

núverandi safns í eigin húsnæði, er ekki svo óraunhæf hugmynd ef horft er til þess að 

húsakostur Listasafns Reykjavíkur er til dæmis í þremur aðskildum byggingum, á 

þremur mismundi stöðum í borginni. Fjórða byggingin, á fjórða staðnum með áherslu 

á barnalist gæfi Listasafni Reykjavíkur klárlega aukið vægi sem lista- og 

menningarstofnun og myndi auka vægi menningarstefnu Reykjavíkurborgar í 

framkvæmd. Rekstrarfyrirkomulag yrði með svipuðum hætti og lýst var í hlutanum 

um barnalistasafnið sem deild í húsnæði eins af núverandi söfnum, auk þess sem 

samnýta mætti starfsfólk safnsins. 

Þessi þriðji kostur gæti sameinað ávinning af því að barnalistasafnið væri 

hluti af stóru safni með tryggan rekstur, sem og að safnið fengi að njóta sín á eigin 

forsendum í heppilegu, sérsniðnu húsnæði.  

Safnið þyrfti ekki nauðsynlega að vera innan borgarmarka Reykjavíkur og 

skoða mætti möguleika á að bjóða hugmyndina að barnalistasafni til 

nágrannasveitarfélanna, s.s Kópavogs, Garðabæjar, Hafnarfjarðar eða Mosfellsbæjar, 

þ.e. hýsing barnalistasafnsins. Vissulega fylgir því kostnaður  að taka starfsemina að 

sér og koma henni í framkvæmd en ávinningur yrði aftur á móti talsverður. 

Viðkomandi sveitarfélag myndi t.a.m. geta nýtt sér safnið til að styrkja starfsemi 

grunn- og leikskóla auk þess sem safnið myndi stuðla að því að gera sveitarfélagið að 

meira aðlaðandi búsetukosti fyrir barnafólk. 
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6. PRAKTÍSK ATRIÐI 
Að ýmsum praktískum atriðum þarf að huga áður en safn er sett er á stofn. Til 

dæmis þarf að móta safnastefnu, gera áætlun fyrir safnastarfið, finna hentugt 

rekstrarfyrirkomulag og hæft fólk í stjórnunarstöður. Ætlunin er að skoða þessi atriði 

hér út frá barnalistasafni sem starfar innan ákveðins safns, annað hvort í sér húsnæði 

eða sem deild í húsnæði þess safns sem fyrir er, þar sem ekki var talið æskilegt að 

skoða betur möguleikann á barnalistasafni sem sjálfseignarstofnun. 

 

6.1. LEIÐARVÍSIR ALÞJÓÐASAFNARÁÐSINS Í SAFNASTARFI 
Þótt tæpast sé hægt að finna algilda formúlu fyrir stofnun safns, má þó líta til 

ýmissa sameiginlegra atriða sem og leiðbeininga sem til eru þar um. 

Alþjóðasafnaráðið ICOM gaf út hagnýta handbók árið 2004 sem nefnist „Running a 

Museum: A Practical Handbook“. Í henni má finna ýmsar handhægar upplýsingar 

sem styðjast má við í áætlanagerð um stofnun barnalistasafns. Í kaflanum um 

áætlanagerð fyrir söfn segir að í starfsemi sinni þurfi safn ítrekað að árétta og/eða 

breyta áætlunum sínum á skipulegan hátt, það þurfi að skoða hvers vegna það er til, 

hver sé tilgangur þess og hvað það gerir. Safn þurfi að hafa skýra sýn á hlutverk sitt, 

hvar það vill vera og hvað það vill gera á komandi árum205.  

Á vefsíðu ACM, sem getið var um í kaflanum um erlendar fyrirmyndir, má 

finna upplýsingar sem vert er að hafa í huga þegar opna skal barnasafn og eru þau 

atriði í megindráttum þau sömu og í handbók ICOM. 

Samkvæmt handbókinni er áætlanagerð einskonar leiðarvísir til að stýra 

starfsemi safna. Tilgangur áætlunargerðarinnar er samkvæmt henni ekki að ákveða 

hvað eigi að gera í framtíðinni, heldur hvað gera skuli nú til að framtíðaráform gangi 

eftir206. 

Áætlunargerðinni er skipt í sjö flokka og þarf hún að fela í sér sum ef ekki öll 

eftirfarandi atriða.  

 

1. Áætlunargerð í fjármálum: Þessi málefni tengjast núverandi og komandi 

fjármagnsþörfum safnsins og getu þess til að tryggja nægilegt fjármagn til að styðja 

við starfsemi og framkvæmd tiltekins hlutverks/áætlunar safnsins. 

                                                
205 ICOM-International Council of Museums 2004:143 
206 sama 
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2. Þarfir og þátttaka í samfélaginu: Áætlunargerð gagnvart breytilegum þörfum 

samfélagsins til að gera safninu kleift að þróa árangursríkari viðbrögð með viðeigandi 

áætlun og forgangsröðun. 

 

3. Mannauðsstjórnun: Þessi mál varða ráðningar, þjálfun og endurmenntun 

starfsfólks eða sjálfboðaliða sem mæta þörfum starfsins. 

 

4. Skipulag/skipulagsbreytingar: Þessi hluti snýr að uppbyggingu safnsins og 

ákvörðunum um hvernig best megi mæta þörfum safnsins og samfélagsins í nútíð og 

framtíð, með góðri og árangursríkri þjónustu. 

 

5. Miðlun/markaðssetning /sjáanleiki: Málefni þar sem spurt er hvernig safnið getur 

verið sýnilegra og upplýst almenning um hlutverk sitt og þjónustu. Að safnið íhugi 

hvaða úrræði þarf til að öðlast meiri sýnileika 

 

6. Framlag til innlendrar stefnumörkunar: Hvort sem safnið er hluti af 

þjóðar/ríkissöfnum og fornmunaþjónustu eður ei, þá ætti stefnumörkun (e. agenda) 

safnsins að styðja aukna vitund og málsvörn innlendra málefna eins og varðveislu, 

fjármögnun, ábyrgð, og staðla. 

 

7. Skilvirk þjónusta: Þessi málefni tengjast því að meta þjónustu, áætlanir, sýningar 

og niðurstöður, þ.e. að mæla skilvirkni safnsins í að uppfylla þarfir markhópa og að 

tryggja að misgóð þjónusta verði bætt eða henni hætt207. 

 

6.2. SVÓT-GREINING 
Að stofna barnalistasafn er stór og mikil ákvörðun sem ekki verður tekin í 

snarhasti. Það að koma slíkri hugmynd yfir á framkvæmdastig getur reynst erfitt og 

krefjandi. Það þarf að vera sterkur og góður grunnur, þar sem tilgangurinn og þörfin 

eru á hreinu, ekki er nóg að „henda einhverju dóti og drasli upp, það verður að vinna 

faglega og hugsa allt til enda“208. Gott getur reynst að gera svokallaða SVÓT/SWOT 

                                                
207 ICOM-International Council of Museums 2004:143 
208 Alma Dís Kristinsdóttir 2015 
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greiningu til að meta og greina slík verkefni, en skammstöfunin stendur fyrir 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri eða strengths, weaknesses, opportunities og 

threats. Hér að neðan má finna yfirlit yfir SVÓT greiningu höfundar fyrir 

barnalistasafn á Íslandi. Greiningin var höfð til hliðsjónar við ritun þessarar ritsmíðar. 

 
 

 
Styrkleikar: 
 

• Ákveðinn staður þar sem börn og fjölskyldur 
þeirra geta komið á ákveðnum opnunartíma 

• Enginn sambærilegur staður er til á Íslandi 
• Fyrirkomulagið auðveldar aðgengi að 

skapandi starfi fyrir upptekið fólk í nútíma 
þjóðfélagi – ekki þörf á að fylgjast með 
mismunandi heimasíðum og reyna að hitta á 
einstaka viðburði 

• Börn fái aukin tækifæri á að efla tjáningu og 
sköpun 

• Eykur val barna sem ekki finna sig 
(eingöngu) í íþróttastarfi og tómstundum 

• Veraldlegt athvarf fyrir börn og fjölskyldur 
• Aukinn skilningur á menningu barna 
• Stuðlar að rannsóknum á listum og menningu 

barna 
• Stuðlar að því að Ísland uppfylli tilmæli í 

Barnasáttmálanum, s.s. um þátttöku barna og 
ungmenna í menningarlífinu 

• Miðstöð fyrir börn og fólk með svipuð 
áhugamál 

• Stórbætt menningartengd þjónusta við börn á 
ferðalagi á Íslandi – meira aðlaðandi 
áfangastaður fyrir barnafólk 

• Börn sem læra að nota barnalistasafn eru 
líklegri til að nýta sér listasöfn í framtíðinni 

• Börn utan höfuðborgarsvæðisins geta notið 
og skapað list hvenær sem þau ferðast til 
Reykjavíkur, í stað þess að þurfa að hitta á 
viðburðadagskrá. 
 

 
Veikleikar: 
 

• Fólk sér mögulega ekki þörfina 
• Skattpeningar í þjónustu sem óljóst er hversu 

mörgum nýtist 
• Óvíst hvort starfsemin nýtist á virkum dögum 
• Óvíst hvort hægt sé að tryggja nægileg gæði í 

starfseminni 
• Þjónusti bara höfuðborgarsvæðið? 
• Gæti verið útsett fyrir að missa 

langtímastuðning við reksturinn 
• Safnkostur úr forgengilegum efnum sem 

erfitt er að forverja 
 

 
Tækifæri: 
 

• Í takt við menningarstefnu Reykjavíkur- 
borgar og ríkis 

• Í þágu bæði atvinnu- og menningarlífs að ýta 
undir unga skapandi  huga 

• Ef hluti af öðru safni, þá bætir það þjónustu 
þess safns 

• Til eru reynslubrunnar sem sækja má í, s.s. 
listasmiðjur Gagns og gamans, auk safnkosts 
þaðan 

• Vinna mætti náið með Barnamenningar- 
hátíð og nýta reynslu sem safnast hefur 
kringum hana. Hjálpar bæði safninu og 
hátíðinni 

• Að koma upp safnkosti sem notast má við í 
miðlun og til rannsókna  
 

 
Ógnanir: 
 

• Eignarhald á hugmyndinni ekki komið til 
allra sem þyrfti, þ.e. þeirra sem geta tekið 
ákvarðanir um að láta hana verða að 
veruleika 

• Samgöngumál 
• Ekki nógu mikill stuðningur við barna- 

menningu nema á tyllidögum 
• Of lítið samfélag til að geta haldið úti svo 

sérhæfðri starfsemi? 
• Aðhald í rekstri hins opinbera 
• Forvarsla safnkosts dýr og getur orðiðð fjötur 

um fót 
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Samkvæmt þessu má ljóst vera að ágóðinn yrði verulegur fyrir samfélagið með 

tilkomu barnalistasafns. Helstu dragbítarnir yrðu helst til þeir sömu og hrjá starfandi 

listasöfn í Reykjavík, þ.e. ótryggt rekstrarfyrirkomulag. Þessu umfram væru það 

samgöngumál, sem nú þegar skapar ójöfnuð í lista- og menningarlífi skólahópa, líkt 

og fram hefur komið. Ávinningur af því að hafa barnalistasafn er þó alltaf langtum 

meiri en gallarnir því söfn eru ekki áhugamál örfárra, þau varða alla209 og því má ekki 

einblína á vandamálin heldur lausnirnar.   

 

6.3. SAFNASTEFNA 
Samkvæmt íslenskum lögum þurfa söfn almennt að lúta sérstökum 

hlutverkum; söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri 

miðlun210. Hið sérstaka markmið listasafna er því að varðveita listaverk um ókomna 

tíð, auk þess að skapa og miðla einhvers konar tímalausri, hlutlægri þekkingu um 

þróun myndlistar211.  

Hér að neðan verða sett fram atriði fyrir mögulega safnastefnu 

barnalistasafnsins, þar sem skoðuð verða hin fimm lögbundnu hlutverk safna 

samkvæmt íslensku safnalögunum: Söfnun, skráning, varðveisla, rannsóknir og 

miðlun. Vegna innbyrðis skörunar verður hér fyrst fjallað um fyrstu atriðin þrjú í einu 

lagi og þar á eftir rannsóknir og miðlun. Loks verður fjallað um samstarf sem 

sérstakan þátt í safnastefnu, líkt og gert er í safnastefnu Þjóðminjasafnsins á sviði 

þjóðminjavörslu212 en sú stefna var höfð til hliðsjónar í heild sinni þar sem Listasafn 

Íslands og Listasafn Reykjavíkur hafa ekki unnið slíka heildarstefnumótun á sínum 

sérsviðum. 

Í henni segir: „Söfnunarstefna er aðferð við söfnun gripa, myndefnis og 

heimilda. Stefnan kveður m.a. á um hvernig staðið er að vali og söfnun gripa (muna 

og ljósmynda) og skriflegra, munnlegra og annarra upplýsinga. Þetta er fyrsti 

verkþáttur rannsókna- og varðveislustarfs á söfnum og mótar aðra þætti 

safnastarfsins“213. Þar segir jafnframt að hvert safn móti sína söfnunarstefnu í 

                                                
209 Arndís Bergsdóttir 2013 
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211 Heiða Björk Árnadóttir og Tinna Grétarsdóttir 2010:66 
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samræmi við hlutverk sitt og geri söfnunarstefnu sína aðgengilega, sbr. grein 2.1 í 

siðareglum ICOM, t.d. með því að birta hana á vef safnsins214.  

Vönduð skráning er þannig til dæmis undirstaða í öllu safnastarfi og er jafn 

mikilvæg og söfnun, forvarsla og miðlun. Skráning er sérhæfð vinna sem byggir á 

þjálfun og reynslu. Skráð er eftir skýrt afmörkuðum stöðlum en fram þurfa að koma 

ýmis skráningaratriði og upplýsingar svo sem ár, höfundur, efni, stærð og lýsing. 

Örugg skráning tryggir varðveislu upplýsinga um gripina215. Fiona Cameron og 

Helena Robinson segja í grein sinni „Digital Knowledgescapes: Cultural, 

Theoretical, and Usage Issues Facing Museum Collection Databases in a Digital 

Epoch“ að auka þurfi nýtingu annarra miðla en texta, svo sem myndbanda, 

hljóðupptaka eða þrívíddarhönnunar við skráningu og miðlun safnkosts. Slíkir miðlar 

bjóði upp á beinni samskipti við safngesti, listamenn, eigendur og aðra sem 

hugsanlega búa yfir þekkingu á safnkosti safna. Með þessu megi auka samvinnu og 

samskipti milli fræðimanna, starfsmanna safna og safngesta216. Þetta gæti af nokkrum 

ástæðum verið gott að hafa í huga fyrir barnalistasafnið. 

Það sem huga þarf að varðandi safnkost barnalistasafns er ef til vill helst 

hvaða form sé ákjósanlegast fyrir hann. Taka þarf mið af því að barnalist er gjarnan 

úr forgengilegum efnum sem erfitt getur verið að forverja. Barnalist er flókin og það 

getur verið erfitt að sýna hana og varðveita með hefðbundnum hætti. Í samræmi við 

það þarf að finna heppilegar leiðir til að varðveita og skrásetja hana en í því samhengi 

getur veraldarvefurinn gegnt mikilvægu hlutverki217. 

Að framan var reifuð sú hugmynd að safnkostur barnalistasafnsins gæti verið 

að öllu eða einhverju leiti rafrænn. Í hinni rafrænu safneign safnsins þyrfti hvert verk 

að vera skráð gaumgæfilega í gagnabankann þar sem koma þyrftu fram ýmsar 

handhægar upplýsingar um hvert verk. Mögulega væri hentugast að fara að fordæmi 

listasmiðjunnar Gagn og gaman og varðveita efnislega einungis valin verk. Önnur 

verk yrðu skrásett og varðveitt í miðli sem myndi hæfa hverju verki innan rafræns 

gagnagrunns líkt og þær Cameron og Robinson leggja til við skráningu verka. Val 

verka sem geymd yrðu efnislega yrðu í höndum þeirra starfandi listamanna sem væru 

höfundar smiðjanna sem verkin yrðu sköpuð í. Þeir væru dómbærastir á að velja verk 
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út frá hugmyndafræði, ásetningi og þema hverrar smiðju líkt og því var háttað á 

námkeiðum Gagns og gaman218.  
Með varðveiðslu er átt við að öryggi safnkosts verði tryggt til framtíðar en 

varðveiðsla þarfnast sérstakrar aðstöðu, annars vegar til að geyma safnkostinn og hins 

vegar til forvörslu. Almennt er það svo að geymslur safna þurfa að uppfylla 

lágmarkskröfur varðandi raka, hitastig og öryggi, því annars geta mikil verðmæti 

farið forgörðum. Með því að hafa safnkostinn rafrænan má takmarka geymslurými 

fyrir verkin. Safnið myndi líkt og fram kom áður, að halda aðeins utan um valin verk 

og hafa þau til sýnis á safninu sjálfu og/eða jafnvel gefa/lána til opinberra 

staða/fyrirtækja. Ef safnið er hluti af öðru starfandi safni, hvort sem það væri 

innanhúss eða í sér húsnæði mætti samnýta geymslurými stofnsafnsins til forvörslu á 

efnislegu verkunum. Jafnvel mætti skoða þann möguleika að varðveisla efnislegs 

safnkosts yrði takmörkuð við til að mynda 5 ár. Eftir þann tíma yrði verkum fargað 

en með því mætti sporna gegn sívaxandi efnislegum safnkosti sem krefst mikils pláss 

og forvörslu sem er kostnaðarsöm. Þennan möguleika þyrfti þó að íhuga mjög 

vandlega út frá því hvort ekki sé betra að halda utan um a.m.k. brot verkanna 

efnislega.  

Öll verk væru hins vegar varðveitt í rafrænu formi, hvort sem það væri í formi 

ljósmyndar, hljóð- og/eða myndbands. Með þessu mætti auka aðgengi að 

safnkostinum meðal annars til rannsókna en jafnframt til miðlunar á lands- og 

alþjóðavísu. Vissulega má þó rökræða hvort hægt sé að tala um eiginlegan safnkost ef 

frumútgáfa verks er ekki geymd – þá er mögulega fremur um gagnasafn að ræða. 

Þess konar gagnasafn myndi þó bæta miklu við þann safnkost sem hægt yrði að 

varðveita. 

Skoða má menningarsögulega gagnasafnið Sarp sem fyrirmynd að rafrænni 

skráningu og varðveislu. Um 50 söfn eru aðilar að Sarpi og þar má fletta upp 

upplýsingum um rúmlega milljón aðföng sem eru í gagnasafninu og fjölgar þeim 

daglega samkvæmt síðunni219. Sarpurinn stuðlar að fagmennsku í starfsemi safnanna 

og samkvæmt safnastefnu um þjóðminjavörslu rennir Sarpur styrkari stoðum undir 

allt rannsóknastarf þeirra, söfnun, úrvinnslu og miðlun220. Samkvæmt safnastefnu um 

þjóðminjavörslu þá er vönduð stafræn skráning þáttur í varðveislu og með því að 
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koma upplýsingum á stafrænt form og gera þær aðgengilegar, minnkar þörfin á 

umgengni við safngripinn sjálfan221. Þá „gefur vefurinn almenningi tækifæri til að 

bæta við þekkingarbrunninn í gegnum sérstakt athugasemdakerfi. Gagnasafnið er því 

lifandi og kvikt, tekur sífellt við nýjum upplýsingum, stækkar og batnar, meðal 

annars með myndvæðingu þess“222. 

Í skýrslu Farskólans FÍSOS (vettvangur endurmenntunar og samstarfs meðal 

íslenskra safna) frá árinu 2009 eru taldir upp kostir þess að opna gagnagrunna safna á 

veraldarvefnum. Þar segir að helstu kostirnir séu meðal annars bætt aðgengi 

almennings að söfnunum, auknir möguleikar í markaðssetningu safna, aukin 

samvinna safna og nýting safneignar til fræðslu og í rannsóknaskyni. Með þessu gæti 

landsbyggðin jafnframt átt jafnari aðgang að safnaumhverfinu og nýtt efni 

safnkostsins til fræðslu og rannsókna. Taka skal fram að varðveisla þekkingar og 

menningarverðmæta í stafrænu formi er þó ekki gallalaus og ávallt er hætta á að 

verðmæti glatist rétt eins og við hefðbundna varðveislu223. 

 

Rannsóknir 

Rannsóknir eru forsenda söfnunar og miðlunar upplýsinga um safnkost og 

menningararf. Þær eru hluti af öllum þáttum safnastarfs, frá mótun söfnunarstefnu, 

skráningu, miðlun og varðveislu til kynningar224. Meðal markmiða barnalistasafnsins 

væri að þjóna sem rannsóknastofnun fyrir sögu, listir og menningu barna að 

fyrirmynd Alþjóðlega barnalistasafnins í Osló. Til að svo megi vera þarf meðal 

annars að byggja upp og halda utan um safnkost. Safn listaverka barna hefur gildi 

sem sjónrænn vitnisburður myndlistar ákveðins hóps á ákveðnum tíma en Alma Dís 

Kristinsdóttir safnafræðingur og Rósa K. Júlíusdóttir lektor við Kennaraskor 

Háskólans á Akureyri benda réttilega á í grein sinni „Gagn og gaman séð utan frá“ 

að safnkost þurfi að byggja upp yfir langan tíma svo hann nái bæði dýpt og breidd 

sem vinna mætti með frá mörgum sjónarhornum. Ljóst má vera að það þarf að bæta 

og breikka núverandi safnkost svo sem þannig að hann innihaldi fleiri miðla og hægt 

sé að miðla fjölbreyttari verkum225 sem notast megi svo við í rannsóknum.  
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Vænlegt gæti verið fyrir safnið að einbeita sér að rannsóknarefni Daniellu 

Twigg, sem fjallað var um í 2. kafla, um hvernig skuli skoða og meðhöndla barnalist. 

Það gæti skapað vettvang fyrir samvinnu við listkennsludeild Listaháskóla Íslands þar 

sem möguleiki væri að gera rannsóknir með tilraunum. Listamenn sem væru að 

leggja stund á meistaranám í listkennslu við Listaháskólann myndu vinna með 

safngestum, t.d. viku í senn, undir handleiðslu starfsmanns safnsins og lektors í 

listkennslufræðum. Með slíku fyrirkomulagi gæfist kostur á að prófa, þróa og 

rannsaka og til yrði þekking. Fyrirmynd að slíku fyrirkomulagi er t.d verkefnið 

(Um)hverfið mitt, sem hlaut hvatningarverðlaun Reykjavíkur 2015 226 . 

Langtímamarkmið rannsóknarverkefnisins væri að til yrði greinargott heildaryfirlit 

yfir barnalist. 

Fleiri fræðigreinar gætu auðvitað nýtt sér safnkostinn og starf 

barnalistasafnsins en þar má nefna listfræði, (barna)sálfræði, félagsfræði, almenn 

kennslufræði og svo framvegis. 

 

Miðlun 

Sýningar eru hinn hefðbundni miðill safna og sá vettvangur sem söfn nýta 

einna mest til að miðla til almennings. Miðlunaraðferðir geta verið margvíslegar og 

fara þær gjarnan eftir safnkosti og fjármagni hverju sinni en hluti af miðlunarstarfi 

safna er að stunda skipulagt fræðslustarf fyrir skóla og almenning227. Barnalistasafnið 

væri engin undantekning í þeim málum, þar sem helsti miðill safnins myndi vera 

sýningar og safnafræðsla. Rafrænn safnkostur safnsins gæti jafnframt verið 

safngestum aðgengilegur á heimasíðu safnsins og þá ef til vill sem vefsýning líkt og 

Listasafn Íslands gerir með völdum verkum Ásgríms Jónssonar. Safnafræðsla 

safnsins fæli í sér að taka á móti grunn- og leikskólahópum þar sem fræðsla miðast 

við Aðalnámskrár líkt og æskilegt er. Skoða má einnig möguleika á að safnið gegndi 

hlutverki í skólastarfinu sjálfu, svo sem með vinnubúðum og/eða sem valáfanga á 

unglingastigi. Þessir kostir verða skoðaðir nánar í kaflanum um Hugmyndir að 

starfsemi og dagskrá. Annars konar fræðsla væri svo í formi vinnustofu sem börn 

þyrftu að skrá sig sérstaklega í. 
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Samstarf 

Í safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu segir að með kröfum um hagræðingu í 

rekstri safna sé mikilvægt að efla samstarf um verkefni á sviði söfnunar, skráningar, 

rannsókna, varðveiðslu og kynningarmála. Lagt er til að söfn kanni möguleika á að 

gera samstarfssamninga um þætti sem vinna mætti sameiginlega svo sem 

varðveislumál og skráningu. Jafnframt væri möguleiki að samnýta sérhæfða 

starfskrafta líkt og forverði, safnkennara, ljósmyndara, umsjónarmenn fasteigna 

o.s.frv228. Með barnalistasafnið sem hluta af því safnastarfi sem fyrir er mætti leggja 

til slíkt, þ.e. að samnýta starfsfólk og geymslurými líkt og komið hefur fram hér að 

framan. Einnig mætti samnýta sýningar og fræðslu þar sem stærri söfnin, líkt og 

Listasafn Reykjavíkur og Listasafn Íslands eru hluti af annarri safnastarfsemi.  

Safn er ekkert án safngesta sinna og með auknum ferðamannastraumi þurfa 

söfn að taka mið af og tillit til nýs hóps safngesta og því ráðlegt að eiga samstarf við 

opinber samtök og félög sem móta stefnu í ferðamálum líkt og Ferðamálaráð, 

ferðamálastofur og Samtök ferðaþjónustunnar 229. Barnalistasafnið gæti verið kjörinn 

vettvangur fyrir ferðamenn þar sem þátttaka í starfseminni er tiltölulega lítið háð 

tungumálakunnáttu.  

 

6.4. STJÓRNUN OG STARFSFÓLK 
Að framan voru reifaðar mögulegar leiðir til rekstrar fyrir safnið. Ekki er talið 

álitlegt að safnið verði sjálfseignarstofnun vegna ótryggra tekjustofna, þar með eru 

tveir möguleikar í stöðunni, þ.e. að safnið verði  deild innan safns í eigu ríkis eða 

sveitarfélags, eða að safnið verði sjálfstæð eining undir regnhlíf stærra safns á borð 

við Listasafn Reykjavíkur. 

Með safnið sem hluta af núverandi starfandi safni og/eða sem sérstök eining 

innan núverandi safns yrði stjórnun, stefna og stjórnarhættir safnsins undir stjórn þess 

safns. Einungis þyrfti að bæta við stöðugildi verkefnastjóra barnalistasafns sem 

myndi starfa sem hluti af starfsmannateyminu, líkt og verkefnastjórar annarra útibúa 

Listasafns Reykjavíkur. Verkefnastjórinn hefði bæði umsjón með daglegum rekstri 

og faglega yfirsýn. Til að nýta fjármuni sem best þyrfti sá starfsmaður einnig að geta 

gengið í starf leiðbeinanda í smiðjum og leiðsögn fyrir skólahópa og aðra hópa barna. 

Verkefnastjórinn gæti haft slíka fasta liði í dagskrá sinni en jafnframt verið 
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sveigjanlegur og hlaupið í önnur verk þegar á þyrfti að halda, sem eini fasti 

starfsmaðurinn í fullu starfi. 

Aðrir starfsmenn sem kæmu að daglegum rekstri og viðburðum safnsins 

þyrftu að koma úr dínamískum hópi listamanna sem beita myndu nýstárlegum 

kennluaðferðum í ákveðnum listgreinum tengdum sérfræðiþekkingu þeirra. 

Fyrirmyndir að slíku má finna víða svo sem hjá títt nefnda barnalistasafninu CMA og 

listasmiðjunni Gagn og gaman, þar sem allir starfsmenn og/eða leiðbeinendur eru 

menntuð í listum og starfandi listamenn. Þegar þróunarstjóri CMA safnsins í New 

York var innt eftir hvað það væri sem barnalistasafn gæti ekki verið án (fyrir utan 

fjármagn) þá stóð ekki á svari; starfandi listamenn! Þeir væru mikilvægasta auðlindin, 

þar sem þeir væru í samskiptum við börnin daglega230. Starfandi sjónlistamenn eru 

sérfræðingar á sínu sviði og því raunhæfast að fá þá með sér í lið en þeir yrðu að 

viðhalda menntun sinni og þjálfun231. Fyrirmyndir eru jafnframt mikilvægar upp á 

stemninguna. Gott dæmi um það er hvernig barnastarf í íþróttafélögum nýtur góðs af 

því ef meistaraflokkunum gengur vel og ef leikmenn eru í samskiptum við börnin. 

Sama á við um sjónlistir, þar geta börn líka átt sínar fyrirmyndir.  

Gert er ráð fyrir lifandi dagskrá allan daginn á barnalistasafninu, alla daga 

vikunnar. Ýmsar mögulegar útfærslur eru á því hvernig best væri að haga ráðningum 

starfandi listamanna en ákjósanlegast væri að þær væru á höndum verkefnastjórans. 

Best væri að hafa tvo fasta starfsmenn í hlutastarfi sem sinnt gætu daglegri list- og 

viðburðadagskrá svo sem opinni smiðju þegar skólahópar kæmu í safnafræðslu og 

þegar opið væri fyrir almenning seinni part dags. Þeir myndu jafnframt sjá um 

starfsemi á vinnustofunni á morgnanna sem og fastar vinnustofur sem væru á 

boðstólum safnsins eftir að venjulegum skóladegi lýkur. Safnið gæti jafnframt boðið 

upp á styttri námskeið, sértæk námskeið, þar sem hægt væri að ráða inn listamenn til 

að taka þau að sér og væru þeir þá ráðnir inn tímabundið sem verktakar. Vinnustofur 

og smiðjur um helgar mættu vera með svipuðu fyrirkomulagi, það er að hluta til 

fastráðið starfsfólk og hluta til verktakar. 

Starfsnemar sem ef til vill myndu taka hluta af námi sínu við safnið gætu 

jafnframt séð um styttri vinnustofur en þó undir leiðsögn listamanns með reynslu. 

Sjálfboðaliða mætti mögulega nýta með öðru starfsfólki, sérstaklega þegar von er á 

stórum skipulögðum hópum,  svo sem í fjölskyldusmiðjur og skólaheimsóknir. Loks 
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mætti athuga að virkja áhuga erlendra listamanna sem dveljast tímabundið á Íslandi 

við vinnu í gestavinnustofum. 

 

6.5. REKSTUR OG FJÁRHAGSÁÆTLUN 
Söfn eru stofnanir sem reknar eru í hagsmunaskyni en ekki hagnaðarskyni. 

Þau eru stofnanir með fastan rekstur en eru ekki rekin til ágóða heldur til þjónustu við 

samfélagið. Ólíkt öðrum rekstri eru söfn eigendur töluverðra verðmæta, safnkosts, en 

hafa fáa möguleika til að afla sér tekna232.  

Þóra Björk bendir á í úttekt sinni á rekstrarfyrirkomulagi safna að eignarhald á 

söfnum geti haft úrslitaáhrif varðandi umfang starfseminnar og tekjuöflun. Ljóst má 

vera að ríkið og stærstu sveitarfélögin eru betur í stakk búin en aðrir eigendur til að 

búa vel að söfnum og starfsemi þeirra. Tekjustofnar opinberu aðilanna eru stöndugir 

og því af meiru að taka þegar kemur að því að fjármagna söfnin233. Ætla mætti að 

rekstur væri tryggari vegna stöndugs eiganda en ávallt er þó óvissa vegna samdráttar 

og sparnaðaraðgerða sem dregið getur úr rekstraröryggi234 . Sveitarfélögin gera 

fjárhagsáætlanir til eins árs í senn og fjárveitingum eins árs fylgja ekki endilega 

loforð um sömu fjárveitingu næsta ár235; hvað ríkið varðar getur árleg fjárlagagerð 

haft áhrif. 

Hvort sem safnið yrði sjálfstæð stofnun eða hluti af núverandi safnastarfi, 

stjórnast rekstur og fjárhagsáætlun safnsins væntanlega að mestu leyti af framlögum 

þess aðila sem stofnunin heyrir undir. Ljóst er og kom skýrt fram í viðtölum sem 

höfundur tók við starfsmenn stærstu listasafnanna að fjárframlög eru af skornum 

skammti og í raun má segja að safnastarf og fræðsla takmarkist að mörgu leiti af 

fjárframlögunum. Fjárframlög til barnalistasafns yrðu líkast til háð sömu 

takmörkunum og þar stendur líklegast hnífurinn í kúnni við stofnun slík safns. Ef til 

vill ætti safnið sterkt tilkall um styrk hjá Barnamenningarsjóði en sjóðurinn heyrir 

undir mennta- og menningarmálaráðuneytið og var stofnaður árið 1994. Tekjur hans 

eru árlegt framlag sem Alþingi ákveður í fjárlögum sem og aðrar tekjur sem sjóðnum 

kunna að hlotnast. Hlutverk sjóðsins er að styrkja verkefni á sviði lista og menningar 

sem unnin eru fyrir börn og/eða með virkri þátttöku þeirra236. Í fjárlagafrumvarpi 

                                                
232 Þóra Björk Ólafsdóttir 2012: 35 
233 sama:37 
234 sama: 39 
235 sama:115 
236 Reglugerð um Stjórnarráð Íslands 2003 
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2016 kemur þó fram að það séu áform mennta- og menningarmálaráðuneytis að 

leggja barnamenningarsjóð niður og leggja fjármuni þess í stað í aðgerðaáætlun um 

menningu barna og ungmenna í samræmi við menningarstefnu Alþingis. Bandalag 

íslenskra listamanna (BÍL) sem er þátttakandi í þessari aðgerðaáætlun, telur það 

álitamál hvort það starf sem áætlunin gerir ráð fyrir geti alfarið komið í stað 

Barnamenningarsjóðs og leggur til að fjárveiting fjárlaga til Barnamenningarsjóðs 

ætti að hækka úr 3,9 í 8 milljónir króna237. Þessi hækkun, ef að verður, gæti að hluta 

runnið til sérstakts barnalistasafns eða farið til þess safns sem standa mun að 

barnalistasafni.  

Þessu tengt leggur Þóra Björk til að móta þurfi langtímastefnu í safnamálum í 

tengslum við opinbera styrkveitingu til safnastarfs svo sem með samningum til 

nokkurra ára við söfn sem ríkið vilji styrkja238. „Með því sé komin forsenda að 

hagsmunaaðilar safnastarfs geti sett sér fagleg langtímamarkmið, unnið raunhæfar 

rekstraráætlanir og sett fram langtíma stefnumörkun“239. Ef slíkt næði að ganga eftir 

myndi það ekki eingöngu auðvelda rekstur barnalistasafns heldur safna almennt sem 

og tryggja gæði starfsemi þeirra. 

 

6.6. HÚSNÆÐI 
Ef gengið er út frá því að barnalistasafnið starfi innan núverandi safns þarf að 

gæta þess að starfsemi þess verði heildstæð og henni gefið nægilegt rými en ekki 

einungis sett í „horn eða krók“ líkt og hefð hefur verið fyrir. Starfsemi 

barnalistasafnsins má ekki vera dreift um rými þess safns sem mun hýsa það, því líkt 

og fram hefur komið gæti slíkt grafið undan ætlan safnsins og virkni þess orðið 

sundurlaus og því líkleg til að mistakast. 

Að framan hefur verið lagt til að ef barnalistasafnið sé í eigin húnæði væri 

ákjósanlegt að byrja smátt, engu að síður þyrfti húsnæði þess að geta hýst alla þá 

starfsemi sem safninu er ætlað að bjóða, svo sem sýningarrými, rými fyrir 

listamiðju/r, skrifstofu og ef til vill bókahorn þar sem má skoða og/eða lesa mætti 

bækur og slappa af. Ákjósanlegast væri að rýmið væri nægilega stórt svo 

Barnamenningarhátíð gæti gert út frá safninu og hýst ýmsa viðburði þá viku sem 

hátíðin stendur yfir ár hvert, svo sem eins og Ævintýrahöllin gerir í dag. 

                                                
237 Kolbrún Halldórsdóttir 2015 
238 Þóra Björk Ólafsdóttir 2012:4 
239 sama 
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Ákjósanlegast væri að nýta húsnæði sem nú þegar er til, stendur autt eða hægt er að 

samnýta með öðrum ef sá kostur kemur upp.  

Hvort sem safnið væri í sér húsnæði eða innan núverandi safns væri 

nauðsynlegt að hafa útisvæði/grænt svæði sem nota mætti til innblásturs og leiks en 

jafnframt til sköpunar líkt og gert er á Alþjóðlega barnasafninu í Osló og síðastliðið 

sumar hjá Listasafni Reykjavíkur þegar safnið bauð upp á listasmiðjur í Viðey í 

samstarfi við bandaríska sendiráðið240. 

Staðsetning safnsins er jafnframt mjög mikilvæg, því taka þarf mið af 

núverandi aðstöðumun sem greint var frá í 2. kafla. Samgöngumál eru ríkjandi 

vandamál og oft helsta ástæða þess að skólar sækja söfn ekki eins oft og vilji væri 

til241. Það þarf því að sporna gegn áframhaldandi aðstöðumun og taka mið af 

samgöngumálum þegar staðsetning safnsins er ákveðin. 

 

 

 

  

                                                
240 Fjölskylduverfurinn-úllendúllen.is e.d 
241 Harpa Rut Hilmarsdóttir 2015 
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7. HUGMYNDIR AÐ STARFSEMI OG DAGSKRÁ 
Hugmyndafræði safns segir mikið til um hvers má ætlast af viðkomandi safni. 

Í þessum kafla verður reynt að gefa mynd af því fyrir hvern barnalistasafnið er og 

hvað megi finna þar. Í því samhengi verður hugmyndafræði safnsins skoðuð sem og 

hugmyndir að daglegu fyrirkomulagi sem má aðlaga að aðstæðum safnsins eftir 

þörfum, hvort sem safnið væri í sér húsnæði eða innan núverandi safns. 

Hlutverk barnalistasafns ætti ekki eingöngu að fela í sér tækifæri fyrir börn til 

að njóta sköpunarhæfileika sinna og auka færni sína til myndsköpunar heldur ætti 

einnig að stefna að því að gera börn að hæfari listnjótendum. Starfsemi safnsins þarf 

því að taka mið af þessum tveimur þáttum; því að njóta og fræðast um listir annars 

vegar og taka þátt í sköpunarferli hins vegar.  

 

7.1. MARKHÓPUR - FYRIR HVERN ER SAFNIÐ? 
Barnalistasafnið er hugsað sem staður sem kemur til móts við stærri markhóp  

en almennt sækir listasöfn. Ef til vill mætti að einhverju leyti sækja fyrirmynd í 

Fjölskyldu- og húsdýragarðinn þar sem börnum og fjölskyldum þeirra er boðið upp á 

fjölbreytta þjónustu og aðstöðu til að verja saman tómstundum sínum242. Þar er því 

um að ræða stað þar sem foreldrar og fjölskyldufólk fer með börn sín vegna þess sem 

garðurinn býður upp á og stendur fyrir en ekki eingöngu vegna áhuga barna þeirra á 

húsdýrum. Að sama skapi gæti barnalistasafn komið til móts við fjölbreyttan hóp og 

gert listir að einhverju leyti aðgengilegri almenningi en nú er. 

Eðli málsins samkvæmt myndi barnalistasafnið leitast við að þjónusta öll 

börn; íslensk sem erlend á aldrinum 1- 15 ára. Þjónusta safnsins yrði þó ekki einungis 

þeim tengd þótt óneitanlega væru þau í forgrunni. Safnið myndi jafnframt leitast við 

að koma til móts við fjölbreyttari hópa gesta, svo sem foreldra, ferðamenn, 

skólahópa, fagaðila, rannsakendur, listnema og listunnendur almennt. Með 

sýningarrými innan safnsins, gæfist kostur á að sýna verk sjónlistamanna sem valin 

yrðu samkvæmt sýningarstefnu safnsins, háð því á hvaða formi safnið yrði. 

Markhópurinn spannar vítt svið safngesta og þar á meðal eru hópar sem taka 

þarf sérstakt tillit til. Þetta eru skólahópar og aðrir tilgreindir hópar, sem nú verður 

fjallað um.  

                                                
242 Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn e.d 
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Skólahópar: 

Gera má ráð fyrir að safnið myndi hafa safnafræðslu og taka á móti 

skólahópum líkt og önnur söfn gera. Í safnafræðslunni yrðu yfirstandandi sýningar 

skoðaðar, ræddar og unnið að skapandi verkefnum tengdum sýningunum í opinni 

smiðju. Líkt og kom fram að framan er jafnframt möguleiki á að skoða frekara 

samstarf við skóla svo sem með vinnubúðum, þar sem skólahópar kæmu í safnið og 

ynnu að þematengdum verkefnum í samstarfi við listamenn, að fordæmi og ef til vill í 

samvinnu við Myndlistaskólann í Reykjavík. Velta má fyrir sér hvort þörf sé á slíku 

verkefni úr því að Myndlistarskólinn býður nú þegar upp á slíka þjónustu en raunin er 

að hún nær síður en svo að anna öllum skólum243.  

Helsta vandamálið hér væri líkt og á öðrum söfnum, flutningur barna á milli 

staða. Á því vandamáli þarf að finna skapandi lausnir svo börn allstaðar eigi auðvelt 

með að nýta sér þjónustuna sem í boði er. Sporna þarf gegn frekari aðgreiningu 

skólahópa og gera söfn að raunhæfu námsumhverfi. Eitt af lykilatriðum sem hafa þarf 

í huga er að barnalistasafnið liggi vel við almenningssamgöngum. 

Annar möguleiki væri að myndlistarval á unglingastigi grunnskóla færi fram á 

barnalistasafninu. Til að byrja með gætu það verið skólar í nágrenni safnsins. Sem 

dæmi um fyrirmynd er samstarfsverkefni Árbæjarskóla og Orkuveitunnar þar sem 

nemendum í 10. bekk var boðið að sækja valáfanga veturinn 2015-2016 sem ætlað 

var að vekja áhuga á iðn- og tæknistörfum244. Í nýju Aðalnámskrá grunnskólanna 

segir: 

 
„Alls staðar í umhverfi okkar er sjónrænt áreiti sem mikilvægt er fyrir nemendur okkar 
að læra að lesa og greina. Eitt lykilhlutverk menntunar er að læra að skilja þann heim sem 
við búum í svo við verðum virkir, gagnrýnir samfélagsþegnar sem geta látið gott af sér 
leiða. Sjónlistir henta vel til þess, því í myndmennt er unnið markvisst með skynjun, 
greiningu og túlkun sem veitir nemendum forsendur til að sjá það sem þeir horfa á, heyra 
það sem þeir hlusta á, finna það sem þeir snerta og skapa út frá reynslunni. Með því að 
leyfa nemendum að velja inntak verka eða miðil í myndmennt er hægt að efla frumkvæði 
þeirra. Það að þroska með sér gagnrýna og skapandi hugsun í gegnum sjónlistir þjálfar 
nemendur í að bera kennsl á vandamál samfélagsins og finna lausnir á þeim“245. 
 

Þetta samræmist auknu vægi listgreina innan grunnskólanna sem og tengingu við 

atvinnulífið. Líkt og komið hefur fram í fyrri hutanum er það oft á ábyrgð hvers 

skóla, stjórnenda og kennara hvernig staðið er að listgreinakennslu og því hlutverki 

                                                
243 Orkuveitan e.d 
244 Hundarað ára kostningarafmæli kvenna e.d 
245  Mennta og menningarmálaráðuneytið 2015:148 
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sem þeim er ætlað að þjóna. Dýrmætt er að geta gefið nemendum kost á að velja og 

að vinna náið með starfandi listamönnum sem miðla af reynslu við sköpunarferlið og 

gefa innsýn í þau lífsviðhorf sem mótast við að kynnast eigin hæfileikum246.  

Áhugavert væri jafnframt að skoða möguleika á samstarfi við aðrar 

menntastofnanir á borð við Listaháskóla Íslands en þar gætu mögulega verið 

samlegðaráhrif þessara tveggja stofnana. Hugmynd af slíku samstarfi gæti útfærst 

sem samvinna við listkennsludeild Listaháskóla Íslands þar sem möguleiki væri að 

gera rannsóknir á hvernig skuli skoða og meðhöndla barnalist líkt og áður hefur 

komið fram. Önnur væri að að listnemar myndu vinna við safnið og/eða koma inn 

sem sjálfboðaliðar. Starf þeirra yrði hluti af námi þeirra (til dæmis einn áfangi) við 

Listaháskólann og fengju þau einingar fyrir vinnu sína við safnið en enn fremur má 

benda á líkt og fram kom í fyrri hluta þessa rits að þegar listamenn vinna með 

börnum fara börnin jafnframt að hafa mikil áhrif á listamennina. Barnalistasafnið nyti 

góðs af veru þeirra og störfum með því að fá inn starfskrafta sem unnið gætu jafnt við 

opnu smiðjuna sem og á vinnustofum.  

Sérstakir hópar safngesta sem taka þarf sérstaklega tillit til og haga aðstæðum og 

aðgengi sem best til að mæta þörfum þeirra eru:  

 

Börn með sérþarfir: Safnið þarf að taka mið af því að börn hafa ólíkar þarfir og taka 

þarf sérstaklega mið af þörfum barna með mismunandi sérþarfir. Þar skiptir mönnun 

og hönnun aðstöðu miklu máli. Sum börn geta til dæmis verið viðkvæm fyrir hávaða 

og sjónrænu áreiti í umhverfinu. Við hönnun aðstöðu þarf að taka tillit til þess til 

dæmis með því að gæta að hávaðamörkum og lýsingu247. Horfa má jafnframt til þess 

sem CMA í New York gerir, sem er að bjóða einu sinni í viku í sérstakar smiðjur 

fyrir börn með sérþarfir, svo sem einhverf börn, sem koma í þær ásamt fjölskyldum 

sínum. 

 

Erlend börn/börn sem tala ekki íslensku: Huga þarf að því hvernig starfsemin getur 

komið til móts við börn sem ekki tala íslenskt talmál; eru nýflutt til landsins; tala 

táknmál eða eru með tungumálaörðugleika af einhverjum ástæðum. Það sama á þá 

við um börn úr hópi erlendra ferðamanna. Í fjölbreyttum barnahópi er nauðsynlegt að 

                                                
246 Ágústa Kristófersdóttir og Þóroddur Bjarnason 2004 
247 Sjónarhóll 2006 
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vinna á jákvæðan og markvissan hátt með margbreytileika að markmiði en slíkt 

hvetur börn til að meta menningu hvers annars, tungumál, hæfileika og lífsstíl248. 

Aukinn ferðamannastraumur hefur áhrif hér líkt og á öðrum sviðum 

samfélagsins. Margir ferðamenn ferðast ásamt börnum sínum til landsins og er úrval 

afþreyingar fyrir fjölskyldufólk frekar takmarkað. Ef skoðaðar eru heimasíður sem 

gera út á erlenda ferðamenn, svo sem síðan www.visitreykjavik.is og 

Tripadvisor.com koma upp möguleikar eða hugmyndir um hvað sé hægt að gera með 

börnum í Reykjavík. Hugmyndirnar eru meðal annars þessar: 

 

• Busla og leika í einum af 18 sundlaugum höfuðborgarsvæðisins. 

• Vingast við endur, gæsir og svani á Tjörninni. 

• Upplifa víkingaöldina í einu af mörgum söfnum höfuðborgarinnar. 

• Tala við dýrin í Húsdýragarðinum. 

• Prófa dýrindis íslenskan mat s.s. pylsur, mjúkan ís, skyr og lakkrís. 

• Ganga upp á Esjutopp. 

• Fara í útreiðatúr í gegnum dali og hraunbreiður. 

• Fara í hvala- og lundaskoðun í bátsferð frá gömlu höfninni. 

• Horfa á bullandi hveri og háa fossa í dagsferð frá Reykjavík. 

• Njóta vetrarupplifunar í Reykjavík, skoða lituð jólaljós, jólaþorpið í 

Hafnarfirði, skauta á Tjörninni eða fara í snjóboltaslag249. 

 
Á síðunni má einnig finna upplýsingar um fjölskylduvæna viðburði og 

hvenær þeir eru, en þeir eru fimm talsins, allt tímabundnar hátíðir: 

Barnamenningarhátíð (apríl), Sumardagurinn fyrsti (apríl), Hátíð hafsins (júní), 

Þjóðhátíðardagurinn (júní) og Menningarnótt (ágúst). 

Ljóst er að starfsemi og viðburðadagskrá listasafna og menningarmistöðva 

skila sér ekki inn á viðburðardagatal ferðamanna að víkingaupplifuninni 

undanskilinni. Flestir viðburðirnir ganga út á náttúruupplifun, útivist og íþróttir en 

alla list- og menningartengda viðburði vantar. 

Ungabörn: Aðstaða fyrir foreldra með ungabörn þarf að vera til staðar, hvort sem um 

væri að ræða yngri systkini eða safngesti frá 10 mánaða aldri. Skiptiaðstaða þarf að 

vera góð inni á salernum og jafnframt þyrfti að vera aðstaða þar sem foreldrar geta 
                                                
248 Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna Margrét Þorláksdóttir e.d   
249 Visit reykjavik e.d og Tripadvisor 2015  
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gefið brjóst/pela. Gera þarf ráð fyrir barnavögnum og kerrum sem geta tekið upp 

mikið pláss. Þetta mætti ef til vill leysa með yfirbyggðu skýli utanhúss en slíkt myndi 

stjórnast algjörlega af því hvar safnið verður. 

 

7.2. HUGMYNDAFRÆÐI 
Öll skilningarvit eru mikilvæg í fróðleiksöflun barna en ein af megináherslum 

í stefnu sem kennd er við Reggio Emilia er að börn fái að nýta sér allar þær 

tjáningarleiðir sem þau búa yfir. Sem vettvangur skapandi starfs telur höfundur 

ákjósanlegt að barnalistasafnið myndi starfa eftir skilgreindri hugmyndafræði og 

starfi þá líkt og listasmiðjur Gagns og gamans gerðu í samræmi við rannsóknarnálgun 

Reggio Emilia hugmyndafræðinnar. Stefnan er kennd við bæinn Reggio Emilia á 

Norður-Ítalíu en Loris Malaguzzi telst vera helsti brautryðjandi þess og hugsuður250. 

Hann sagði að börn hefðu hundrað tungumál, en við tækjum frá þeim níutíu og níu251. 

Með þessu vildi hann meina að börn hefðu meðfædda hæfileika til að lesa og greina 

umhverfi sitt með öllum skilningarvitum, sjón, heyrn, lykt, bragðskyni og 

tilfinningum252. 

Tjáning og sköpun eru virkir þættir í námi barns sem og í daglegu lífi þess en 

samkvæmt hugmyndafræði Reggio Emilia er mikilvægt að hvetja börn til að kanna 

umhverfi sitt253. Þessari nálgun svipar til hugmyndafræði Deweys sem áður hefur 

verið minnst á, þ.e. að börn læri best með því að framkvæma (e. learning by doing). 

Barninu er ætlað að skapa sína eigin þekkingu, læra að velja og hafna og hafa þannig 

áhrif á ferli þekkingaröflunar254. Dewey leit svo á að list væri ákveðin tegund reynslu 

sem byggi yfir sérstökum verðmætum og sem slík auðgaði hún líf mannsins255. 

Hlutverk skóla/stofnunar/safns samkvæmt hugmyndafræði Reggio Emilia er því að 

að bjóða börnum að vera virk í eigin námi, en einnig á skólinn/stofnunin/safnið að 

vera staður þar sem menning barna verður til en ekki einungis staður sem sér um að 

miðla ríkjandi menningu256. 

 
                                                
250 Leikskólinn Grandaborg e.d 
251 The Innovative Teacher Project e.d   
252 Oddbjörg Ragnarsdóttir 2009 
253 Leikskólinn Grandaborg e.d og  

Lilja Ólafsdóttir 2003 
254 sama 
255 Alma Dís Kristinsdóttir og Rósa K. Júlíusdóttir 2008 
256 Leikskólinn Grandaborg e.d og  

Lilja Ólafsdóttir 2003 
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7.2.1 Umhverfisstefna 
Á tímum þar sem umhverfismál skipa stóran sess í framþróun samfélaga er 

mikilvægt að safnið sýni fyrirhyggju og fordæmi í umhverfismálum og starfi sem 

grænt safn. Líkt og nú, þar sem gætir mikillar neysluhyggju gæti Remída 

menningarverkefnið nýst vel, en Remída er skapandi endurvinnslustöð byggð á 

hugmyndafræði Reggio Emilia. Remída er efnisveita þar sem allskyns efnivið, sem 

annars færi í ruslið á heimilum, vinnustöðum og fyrirtækjum er safnað. Þetta geta 

verið efnisafgangar, allskyns umbúðir, spýtur, plexigler, pennslar, pappír, perlur, 

tappar og ýmislegt annað svo fremi sem það er eiturefnalaust og börnum skaðlaust. 

Efnisveitan þjónar svo tilgangi sínum sem efniviður þegar unnið er að skapandi 

verkefnum og börnin geta sótt sér þann efnivið sem þau vilja vinna með257. Remída 

eða efnisveita er jafnframt tilvalin sem samstarfsverkefni við fyrirtæki, til dæmis í 

nágrenni safnsins, sem annars væru að farga hlutum sem nýta mætti til endurvinnslu 

og sköpunar. Skoða má jafnframt möguleikann á að fá fyrirtæki og stofnanir til að 

styrkja safnið með ýmiskonar efnisgjöfum, svo sem á pappír, málningu, penslum, 

leir, tölvum og spjaldtölvum svo eitthvað sé nefnt. 

 Húsbúnað má ef til vill einnig endurnýta frá til dæmis skólum og annarri 

starfsemi á vegum borgarinnar eða jafnvel innan safna. Ekki er nauðsynlegt að kaupa 

allt nýtt, flest má nýta aftur. Innanhússarkitektúr á ýmsum veitingastöðum, til dæmis 

KEX hostel í Reykjavík, gefur góða mynd af því hvernig vel má gera ef viljinn er 

fyrir hendi.  

 

7.3. SMIÐJUR OG VINNUSTOFUR 
Hér að neðan verða hlutverk smiðjanna skilgreind frekar ásamt hugmyndum 

að starfsemi sem farið gætu fram innan þeirra. Hér skiptir ekki máli hvort safnið væri 

í eigin húsnæði eða innan starfandi safns, hugmyndir að smiðjunum yrðu óbreyttar 

svo lengi sem rýmið býður upp á a.m.k tvær smiðjur.  

 

7.3.1. Opin smiðja 
Opin smiðja er rými þar sem listamenn á öllum aldrei skapa, tengjast og deila 

(hugmyndum og aðföngum) í gegnum list258. Þess háttar opin listasmiðja fyrir börn á 

                                                
257 Leikskólinn Geislabaugur 2013 
258 Museum of Children’s Art e.d 
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aldrinum 3-12 ára yrði opin alla virka daga klukkan 15:00-17:00 og um helgar 

klukkan 10:00-17:00. Ef til vill mætti segja til útskýringar að þessi smiðja væri 

framsæknari útfærsla af núverandi barnahornum á íslenskum söfnum. Í smiðjunni, 

sem væri opið rými, væru ávalt fyrirfram ákveðin verkefni/þema í boði þar sem barn 

gæti komið á sínum forsendum og ákveðið í hverju það vildi taka þátt í. Ávallt skyldi 

vera val um þrjú mismunandi verkefni sem öll myndu byggja á þema yfirstandandi 

sýningar í sýningarýminu, svo sem að gera klippimynd, mála mynd á trönum eða 

nota tússliti til myndsköpunar. Gestum gæfist kostur á að prufa öll verkefnin ef þeir 

kysu svo. Nýta mætti sömu verkefnin viku og viku í senn. Verk sem sköpuð væru í 

þessari smiðju yrðu ekki skráð í safnkost safnsins heldur myndu gestir taka þau með 

sér heim að heimsókn lokinni. 

Skólahópar myndu nýta þetta rými í safnaheimsóknum sínum til skapandi 

verkefna eftir safnaleiðsögn á yfirstandandi sýningu. 

 

7.3.2. Vinnustofa/lokuð smiðja 
Þetta rými væri lokað af og gæti verið aðeins minna en opna smiðjan. Þarna 

þyrfti næði að vera sæmilegt. Fyrirferðarmesta hlutverkið væri hlutverk vinnustofu, 

en hlutverki vinnustofu má ef til vill líkja við námskeið sem ætluð væru mismunandi 

aldurshópum. Vinnustofurnar myndu þjóna mismunandi hlutverkum á virkum dögum 

annars vegar og um helgar hins vegar. Alltaf þyrfti að skrá sig sérstaklega, öfugt við 

opnu smiðjuna. 

 

Vinnustofur: Á virkum dögum gæti safnið boðið tvær stuttar vinnustofur þar sem 

hver vinnustofa gæti staðið í um 60 mínútur og færu þær fram hvor á eftir annarri í 

sama rými. Hver tegund af vinnustofu yrði kennd 1-2 sinnum í viku og stæði yfir til 

dæmis í þrjár vikur í senn. Einnig væri hægt að hafa eina lengri vinnustofu yfir 

daginn sem gæti staðið í 90-120 mínútur, einu sinni í viku. Þá kæmi jafnvel til greina 

að hafa vinnustofu sem yrði ein önn að lengd og kennd einu eða tvisvar sinnum í 

viku. Hvort sem væri myndu vinnustofurnar hefjast að loknum venjulegum skóladegi, 

eða um klukkan 14:30-15:00. Fyrir hádegi um helgar væri hægt að hafa samskonar 

vinnustofur og á virkum dögum, sem sagt tvær stuttar eða eina langa.  

Vinnustofurnar væru alltaf í tengslum við yfirstandandi sýningar safnsins sem 

notaðar væru meðal annars til innblásturs, tengingar við listasögu og rannsókna sem 
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unnið yrði svo og skapað út frá í hugmyndavinnu og útfærslu á verkefnum og 

verkum. Hvert verkefni væri útfært samkvæmt umfangi hverrar vinnustofu, 

þátttökufjölda sem og aldri barnanna. Vinnustofurnar gætu verið aldursskiptar svo 

sem fyrir 4-5 ára, 6-9 ára, 10-12 ára og unglingahópinn 13-16 ára. Í yngsta hópnum 

væri miðað við að hámarksfjöldi nemenda væru u.þ.b. 6 börn en fjölgað í hópum eftir 

því sem aldur nemenda/gesta hækkar og rými leyfir. Í unglingahópunum myndi 

hámarkið miðast við 12 nemendur. Hver vinnustofa myndi ná yfir stutt tímabil, 

ákjósanleg lengd væri líkast til um þrjár vikur, einn til tvo daga í viku, en með því 

þyrftu börn ekki að skuldbinda sig til lengri tíma heldur gæfist þeim þess í stað kostur 

á að sækja fleiri vinnustofur og jafnvel framhaldsstofur. Líkt og með annað 

tómstundastarf þyrfti að greiða sérstaklega fyrir vinnustofurnar en stefna þyrfti að því 

að hægt væri að nýta frístundakort Reykjavíkurborgar til að niðurgreiða 

námskeiðsgjöld, það sama ætti við um sambærilega kosti á vegum annarra 

sveitarfélaga. 

 

Fjölskylduvinnustofa: Eftir hádegi á laugardag og/eða sunnudag gæti safnið boðið 

upp á fjölskylduvinnustofur. Á fjölskylduvinnustofum myndu foreldrar og börn læra 

saman nýja tækni, listmiðla og færni. Starfsemin væri reglulega í boði þar sem þemu 

myndu breytast frá mánuði til mánaðar og við sérstök tilefni að fyrirmynd Alþjóðlega 

barnalistasafnsins í Osló. Gestir myndu þurfa að skrá sig í þessar smiðjur þar sem 

ekki væri hægt að taka á móti nema ákveðnum fjölda hverju sinni sem ráðast myndi 

af umfangi hverrar smiðju fyrir sig, efnum og áhöldum, starfsfólki og plássi. Taka 

skal fram að ekki yrði nauðsynlegt að taka þátt í þessum vinnustofum um helgar því 

samhliða þeim gætu gestir tekið þátt í opnu smiðjunni. 

 

Vinnustofa fyrir börn með sérþarfir: Sérstakar smiðjur fyrir börn með sérþarfir væri 

einnig vinnustofa sem safnið gæti haft á dagskrá sinni, til dæmis einu sinni í viku að 

fordæmi CMA, hvort sem það væri um helgi eða á virkum degi. Þar yrði börnum með 

sérþarfir boðið að koma ásamt fjölskyldu og taka þátt í skapandi vinnu. Ekki er gott 

að hafa þessar vinnustofur of langar því eins og fram kom í fyrri hluta þessa rits er 

athyglis- og þolinmæðisspan þessara einstaklinga oft ekki mikið.  

Ungbarnastund: Á virkum dögum fyrir hádegi mætti nýta vinnustofurnar fyrir yngstu 

börnin. Setja mætti upp ungbarnastund sem væri opin listasmiðja fyrir börn á 
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aldrinum 10 mánaða til 3. - 4 ára. Smiðjan yrði opin einn virkan dag í viku frá 

klukkan 10:00-11/12:00.  

Listasmiðjan yrði hönnuð til að hvetja börn til sjálfstjáningar, félagsmótunar 

og skapandi hugsunar. Notast mætti við fyrirmyndir að slíkum smiðjum, svoköllum 

WEE smiðjum hjá CMA safninu, þar sem ungum börnum og fjölskyldum þeirra 

stendur til boða öruggt, örvandi og aðlaðandi umhverfi þar sem gefinn er kostur á að 

kynnast ýmsum efnum og áhöldum sem tengjast myndlist á meðan ræktuð er 

sköpunargáfan, forvitni og þroski. Með því að leyfa börnum að taka þátt í listsköpun 

á eigin hraða og forsendum er byggt upp traust, sjálfsálit og þroski samhliða því sem 

þau hafa gaman að. Ungbarnastund væri smiðja sem gerði börnum kleift að tjá sig í 

gegnum skapandi leik259 sem samræmist stefnu íslenskra leikskóla um skapandi 

starf260. 

Innan hvoru tveggja opinnar smiðju og vinnustofu þyrfti að rúmast efnisveita 

(remída), borð og stólar, hillur, aðgengi að vatni og mögulega aðstaða með tilfallandi 

áhöldum til upphengingar á verkum barnanna (sem nýta má jafnframt til þurrkunar). 

Ákjósanlegast væri að samnýta geymslu með efnum og áhöldum svo sem pappír, 

málningu, verkfærum og fleiru. Best væri að innangengt yrði í geymsluna frá báðum 

smiðjum. 

 

7.4. SÝNINGARRÝMI 
Nauðsynlegt er að safnið bjóði upp á sýningarrými eða einhvers konar gallerí, 

þar sem verk eftir starfandi sjónlistamenn væru til sýnis ásamt völdum verkum eftir 

börn líkt og gert er á CMA. Sýningarrýmið myndi þjóna hlutverki til miðlunar, það 

væri námsvettvangur, til fræðslu og innblásturs. Hver sýning væri sett upp og valin í 

tengslum við ákveðin þemu og myndu listasmiðjur tengja verkefni sín út frá 

yfirstandandi sýningu hverju sinni og þema. Ef safnið verður hluti af núverandi 

starfandi safni myndu yfirlitssýningar safnsins hverju sinni þjóna þessu hlutverki. 

Sýningum yrði skipt reglulega út en ein hugmynd er að gera það á þriggja mánaða 

fresti að fyrirmynd CMA.  Með þessu móti mætti mæta þörfum ólíkra safngesta, 

börnum sem fullorðnum, þar sem sýningarnar væru ætlaðar öllum safna- og 

                                                
259 Children’s museum of the arts e.d Wee arts 
260 Mennta og menningarmálaráðuneytið 2011:37 
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sýningagestum en ekki einungis börnum. Hinn almenni safngestur, listunnandinn, 

ætti því jafnframt erindi inn á barnalistasafnið. 

Til viðbótar við galleríið væri dýrmætt að hafa aðstöðu til að geta sýnt 

afrakstur barnanna þegar þau vinna með sjónlistamönnum í sérstökum smiðjum eða 

námskeiðum, en slíkt er ekki hægt inni á núverandi söfnum. Þetta gæti verið hvort 

sem er inni í smiðjurýminu sjálfu, opnum rýmum innan safnsins (svo sem göngum 

eða anddyri) eða í sérstöku sýningarými, öðru en galleríinu. Á endanum þyrfti 

útfærslan að ráðast af húsakosti safnsins.  

 

7.5. DAGLEG DAGSKRÁ 
Hlutverk barnalistasafnsins miðast við að þjónusta börn og fjölskyldur þeirra; 

að vera til staðar og vera aðgengilegt. Því getur starfsemi og dagskrárgerð ekki 

eingöngu miðast við helgar og tyllidaga. Lagt er til að opnunartími safnsins yrði í 

samræmi við önnur söfn, opnun klukkan tíu á morgnanna og lokun klukkan fimm á 

daginn, alla sjö daga vikunnar (nema að annað sé tekið fram hjá viðkomandi safni 

sem ef til vill myndi hýsa barnalistasafnið). Safnið yrði að hafa daglega dagskrá sem 

hægt væri að birta í heild sinni einn mánuð í senn eða yfir lengra tímabil, allt eftir 

umfangi og skipulagi safnsins. Á Alþjóðlega barnalistasafninu í Osló er til að mynda 

birt yfirlit yfir dagskrá og sérstaka viðburði einn mánuð í senn. Fjölskyldusmiðjur 

sem sérstaklega þarf að skrá sig í eru svo auglýstar sex mánuði fram í tímann. Slíkt 

mætti taka til fyrirmyndar og aðlaga að þörfum íslenska barnalistasafnsins. 

Ekki er gerlegt að leggja fram ítarlegri drög að dagskrá safnsins fyrr en meiri 

upplýsingar liggja fyrir um skipulag og húsakynni safnsins. Hér verður þó reynt að 

gefa ögn betri mynd af hvernig dagleg dagskrá safnsins gæti litið út. Hugmyndin er 

unnin út frá framangreindum lýsingum á smiðjum og sýningarrými. Þessar 

hugmyndir má auðveldlega útfæra og breyta eftir stærð og umfangi safnsins þegar til 

kemur. 

Tillögur að daglegri dagskrá íslenska barnalistasafnsins gætu til að mynda 

verið svona, mánudaga til föstudaga: 
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10:00                Safnið opnar  

10:00 – 11:30   Ungbarnastund í vinnustofu (1x í viku virka daga) 

10:00-14:00   Tekið á móti skólahópum í leiðsögn og skapandi vinnu í 
sýningarrými og opnu smiðjunni 

14:30-16:45 :   Opin smiðja 

14:45-16:45      Vinnustofa/námskeið  

eða   14:30-15:30 - vinnustofa/námskeið 

    15:45- 16:45 - vinnustofa/námskeið 

17:00           Safn lokar 

 

Um helgar, sem líkast til væri sá tími sem safnið væri mest sótt, væri hægt að 

koma við á safninu, skoða yfirstandandi sýningu og taka þátt í því sem væri á 

boðstólum í opnu smiðjunni þann daginn eða vera búin að skrá sig í sérstakar 

smiðjur; fjölskyldusmiðju eftir hádegi og ungbarnastund eða lokaða vinnustofu fyrir 

hádegi. Tillaga að dagskrá safnsins um helgar, laugardaga og sunnudaga gæti verið á 

þessa leið: 

 

 

10:00               Safn opnar 

10:00-16:45    Opin smiðja 

10:00-12:00    Ungbarnastund/vinnustofa 

13:00-15:00    Fjölskylduvinnustofa 

17:00               Safn lokar 

 

Til að brjóta upp dagskrána gæti verið áhugavert að fá til liðs við safnið 

listamenn úr öðrum greinum en sjónlistum. Þessir listamenn gætu verið hluti af 

sérstöku smiðjunum eða verið með dagskrá einn eftirmiðdag sem þá yrði auglýst á 

heimasíðu safnsins. Þótt safnið gengi út á sjónlistir ætti ekkert að mæla gegn því að fá 

listamenn úr öðrum listgreinum til að vinna með safninu og vera hluti af smiðjunum. 
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Samkvæmt hugmyndafræði Reggio Emilia hvetur það til fjölbreyttari lausna þegar 

listgreinar skarast, samtvinnast og gefur það jafnframt betri mynd af sköpunarferlinu. 

 

7.6. HEIMASÍÐA  
Barnalistasafnið á að vera lifandi menningarstofnun, upplýsingaveita og 

kynningarmiðstöð fyrir lista – og menningartengt efni og viðburði fyrir börn og 

fjölskyldur þeirra. Heimasíða safnsins væri því framlenging á starfsemi þess og 

hlutverki. Á síðunni þyrftu að vera allar helstu upplýsingar um safnið, svo sem: 

• Fyrir hvað stendur safnið, hver er hugmyndafræðin á bak við það  

• Hverjir standa að safninu, sveitarfélag eða ríki og hvert er hlutverk þeirra  

• Starfsfólk, stjórnarmeðlimir sem og fastráðnir starfandi listamenn  

• Yfirstandandi sýningar hverju sinni og upplýsingar þeim tengdar svo sem 

hvaða listamenn taki þátt, hverjir séu áhersluþættirnir 

• Dagleg dagskrá, hvaða smiðjur séu í boði daglega 

• Sérstakar listasmiðjur sem þarf að skrá sig í, upplýsingar um hvert þema 

þeirra sé og hvenær þær séu (dagsetning og tími) 

• Rafræn safneign, safnkosturinn 

• Athugasemdakerfi eða umræðusvæði fyrir almenning 

• Tenglar á samfélagsmiðlareikninga safnsins og mögulegt yfirlit yfir færslur 

• Fréttir af safnastarfi, svo sem efni tengt yfirlitssýningu hverju sinni, 

gestakennurum, óvæntar smiðjur eða verkefni o.s.frv. 

• Samstarfsaðilar ef einhverjir  

• Tenglar á aðra viðburði tengt barna- og ungmennastarfi  

• Samgöngur, hvernig komast megi á safnið með almenningssamgöngum 

• Myndir úr starfinu 
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8. TILLAGA AÐ BARNALISTASAFNI   
Hér er lagt til að stofnað verði barnalistasafn í Reykjavík. Hugmyndin er ekki 

að öllu leyti ný, því svipaðar hugmyndir hafa komið fram undir ýmsum öðrum 

nöfnum. Þó virðast ekki hafa áður komið fram opinberlega hugmyndir um 

barnalistasafn líkt og hér er lagt upp með. En hvers vegna þarf sérstakt 

barnalistasafn? 

Þrátt fyrir að víða megi finna gott og uppbyggilegt barnamenningarstarf er 

ekkert menningarhús/safn sem leggur upp með menningu og listir eingöngu fyrir 

börn allt árið um kring. Utan þeirra fjögurra daga ársins sem Ævintýrahöll 

Barnamenningarhátíðarinnar er starfrækt, takmarkast lista- og menningartengd 

starfsemi fyrir börn að mestu leyti við staka viðburði um helgar og á frídögum. 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem festur var í íslensk lög árið 2013 

segir hins vegar að það sé réttur barns að taka fullan þátt í menningar- og listalífi. 

Jafnframt má benda á að eitt af fjórum meginmarkmiðum menningarstefnu íslenskra 

stjórnvalda er þátttaka barna og ungmenna í menningarlífinu og er sama markmið að 

finna í menningarstefnu Reykjavíkurborgar.  

Það er hlutverk safna að líta eftir menningarverðmætum heimsins og miðla 

þeim til almennings. Aðstaða og aðgengi fyrir börn innan starfandi safna er þó mjög 

takmarkað.  

Barnalistasafnið yrði safn þar sem börn myndu læra í gegnum leik og 

rannsóknir. Þar gæfist þeim kostur á að efla forvitni sína, ímyndunarafl og hljóta um 

leið heildrænan skilning á sjálfum sér og umheiminum. Starfsemi safnsins yrði 

tvíþætt: Annars vegar að kenna börnum að njóta og fræðast um listir og hins vegar að 

taka þátt í sköpunarferli. Barnalistasafnið yrði veraldlegur staður þar sem börn og 

fjölskyldur þeirra gætu heimsótt og tekið þátt í menningarlegri upplifun, þar sem 

heildstæð nálgun yrði á dagskrár og sýningar. Safnið yrði staður þar sem menning 

barna yrði til en ekki einungis staður sem sér um að miðla ríkjandi menningu.  

Markhópur safnsins yrði eðli málsins samkvæmt öll börn, íslensk sem erlend, á 

aldrinum 1 - 15 ára. Þótt börnin yrðu í forgrunni myndi safnið leitast við að koma til 

móts við fjölbreyttari hópa gesta, svo sem foreldra, ferðamenn, skólahópa, fagaðila, 
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rannsakendur, listnema og listunnendur. Safnið myndi taka mið af þörfum barna með 

mismunandi sérþarfir og barna sem tala ekki íslenskt talmál. Barnalistasafnið yrði 

staður sem kæmi til móts við stærri markhóp en sækja myndi almennt listasafn.  

Rekstrarfyrirkomulagi safnsins yrði best fyrir komið ef safnið væri 

eining/deild innan núverandi safnastarfs Listasafns Reykjavíkur. Bæði Listasafn 

Reykjavíkur og barnalistasafnið myndu njóta góðs af þessum bræðingi, 

barnalistasafnið fengi reynslu og skipulag og Listasafnið aukið vægi sem lista- og 

menningarstofnun, sem ná myndi til breiðari markhóps. Samnýting yrði talsverð, svo 

sem á safnkosti, starfsfólki og kynningarstarfi og þetta því hagkvæmur kostur. 

Starfsfólk yrði sem áður segir samnýtt með Listasafni Reykjavíkur. Bæta þyrfti 

þó við stöðugildi verkefnastjóra barnalistasafns sem starfa myndi sem hluti af 

starfsmannateyminu, líkt og verkefnastjórar annarra útibúa Listasafns Reykjavíkur. 

Aðrir starfsmenn sem kæmu að daglegum rekstri og viðburðum safnsins myndu 

koma úr dínamískum hópi listamanna sem beita myndu nýstárlegum kennluaðferðum 

í ákveðnum listgreinum tengdum sérfræðiþekkingu þeirra. 

Húsnæði Listasafns Reykjavíkur er í dag á þremur mismunandi stöðum í 

borginni; Hafnarhúsinu, Ásmundarsafni og Kjarvalsstöðum. Húsakostur safnanna 

myndi ekki rúma starfsemi barnalistasafnsins án endurskipulagningar. Lang 

álitlegasti möguleikinn væri að barnalistasafnið fengi aðsetur á Kjarvalstöðum eftir 

endurskipulagningu. Húsnæði Kjarvalstaða er á einni hæð og aðgengi að húsinu 

tiltölulega gott, m.a. fyrir hreyfihamlaða. Annar mikilvægur þáttur sem safnið hefur 

umfram hin söfnin er að Klambratúnið breiðir úr sér í kring og býður upp á endalausa 

möguleika sem nota mætti til innblásturs, útivistar og leiks en jafnframt til sköpunar.  

Staðsetning safnsins má jafnframt teljast góð hvað varðar almenningssamgöngur þar 

sem helstu stofnleiðir fara þar hjá en greiðar almenningssamgöngur er lykilatriði fyrir 

staðsetningu safnsins. 

Kjarvalstaðir eru nú þegar með afmarkað rými ætlað barnastarfi sem auðveldlega 

mætti stækka án mikilla tilfæringa. Kaffihúsið þyrfti þó að flytja og væri ein lausn að 

færa það í suðausturhluta safnsins. Kaffihúsið myndi halda góðu útsýni yfir 
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Klambratúnið sem er einn af sjarmerandi eiginleikum þess. Rými barnalistasafnsins 

myndi því taka yfir allt það svæði sem nú tilheyrir listasmiðjunni og kaffihúsinu. 

Rýmið þyrfti þó jafnframt að breikka til austurs (merkt með punktalínu á mynd) svo 

öll starfsemi barnalistasafnsins myndi rúmast þar inni. Vegna breikkunarinnar mætti 

ef til vill hafa suður og norður útveggi barnalistasafnsins að hluta til úr gleri svo 

gangurinn verði ekki of þröngur og taki burt birtu sem miðrýmið nýtur núna, en slíkt 

útfærsluatriði væri í höndum arkitekta. Það rými sem þá væri búið að skapa væri 

barnalistasafnið og yrði því skipt upp í þrjú rými: Opna smiðju sem væri framsæknari 

útfærsla af núverandi smiðju, sýningarrými og vinnustofu/lokaða smiðju sem væri 

lokað rými ætlað til námskeiða og sérstakra smiðja. Á meðfylgjandi mynd má sjá þær 

breytingar sem þyrftu að gera svo vel færi. 

 

 

 

 

 

 

Dagskrá og opnunartími yrði í samræmi við Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaði, 

opið frá kl. 10:00 - 17:00 alla daga. Dagskrá safnsins yrði birt í heild einn mánuð í 

senn á heimasíðu. Opna smiðjan og vinnustofan myndu bera þungann af dagskrá og 

viðburðum safnsins. Þriðja rýmið, sýningarrýmið yrði notað fyrir sýningar á 

listaverkum barnanna. Opin smiðja væri fyrir börn á aldrinum 3-12 ára, alla virka 

daga frá klukkan 15:00-17:00 og um helgar frá klukkan 10:00-17:00. Í smiðjunni 

væru fyrirfram ákveðin verkefni/þemu í boði innan smiðjunnar í tengslum við 
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yfirstandandi sýningar Kjarvalsstaða. Fyrir hádegi yrði rýmið nýtt fyrir skólahópa til 

að vinna að skapandi verkefnum eftir safnaleiðsögn. Lokaða vinnustofan væri rými 

innan safnsins sem nýta mætti til ýmissa sérstakra smiðja og námskeiða. Þar yrði 

haldin ungbarnastund sem væri opin listasmiðja fyrir börn á aldrinum 10 mánaða til 

3/4 ára. Eftir skólatíma, eða frá 14:30 til lokunartíma yrðu vinnustofur ætlaðar 

mismunandi aldurshópum (frístundanámskeið) sem þyrfti að skrá sig í og greiða fyrir. 

Um helgar yrðu vinnustofur fyrir hádegi en eftir hádegi sérstakar fjölskyldusmiðjur 

fyrir börn og foreldra þeirra. Sérstakar smiðjur fyrir börn með sérþarfir yrðu einnig á 

dagskrá, til dæmis einu sinni í viku. 

Upplýsingamál barnalistasafnsins yrðu unnin gegnum heimasíðu þess, sem 

yrði framlenging á starfseminni. Á síðunni yrði að finna allar helstu upplýsingar um 

safnið, dagskrá og viðburði þess sem og annað menningartengt efni og viðburði fyrir 

börn og fjölskyldur þeirra. Tengil að síðunni væri að finna á heimasíðu Listasafns 

Reykjavíkur og öfugt. Mikilvægt væri fyrir safnið að auglýsa sig og starfsemi sína vel 

en það þarf ekki að vera dýrt, sérstaklega yrðu samfélagsmiðlar vel nýttir, svo sem 

Facebook, Twitter og Instagram. Athygli er vakin á að lénið Barnalistasafn.is er 

laust! 

Umhverfisstefna safnsins yrði að vera til fyrirmyndar. Remída 

menningarverkefnið gæti nýst safninu vel, en Remída er skapandi endurvinnslustöð 

sem byggð er á hugmyndafræði Reggio Emilia, þar sem allskyns efnivið, sem annars 

færi í ruslið á heimilum, vinnustöðum og fyritrækjum er safnað. Remída eða  

efnisveita er jafnframt tilvalin sem samstarfsverkefni við fyrirtæki, sem gefið gætu 

hluti sem annars yrði fargað en myndu nýtast til endurvinnslu og sköpunar. Jafnframt 

mætti skoða möguleikann á styrkjum til safnsins í formi efnisgjafa. 

Safnastefna safnins myndi falla undir safnastefnu Listasafns Reykjavíkur. Eðli 

málsins samkvæmt myndi barnalistasafnið starfa samkvæmt íslensku safnalögunum. 

Hvað safnkost varðar myndu söfnin samnýta safnkost sinn. Núverandi safnkostur af 

barnalist sem til er og geymdur í Gerðubergi yrði sameinaður í safneign Listasafns 

Reykjavíkur. Einungis yrðu varðveitt sérvalin verk efnislega, leitast við að þau yrðu 
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þverskurður af íslenskri barnalist og þá ekki bara tvívíð verk. Eftir fimm ár yrði 

meirihluta verka eytt. Þetta yrði gert svo sporna megi við of vaxandi safnkosti sem 

dýrt og erfitt er að geyma. Öll verk yrðu hins vegar geymd í rafrænum gagnagrunni 

sem aðgengilegur yrði á heimasíðu safnsins sem vefsýning að fyrirmynd 

menningarsögulega gagnagrunnins Sarps. 

Rannsóknir eru forsenda söfnunar og miðlunar upplýsinga um safnkost og 

menningararf. Meðal markmiða barnalistasafnsins væri að þjóna sem 

rannsóknastofnun fyrir sögu, listir og menningu barna. Rannsakendur með bakgrunn í 

ýmsum fræðigreinum gætu nýtt sér safnkost og starfsemi safnsins. Ein hugmynd um 

slíkt væri að skapa vettvang fyrir samvinnu við listkennsludeild Listaháskóla Íslands 

þar sem möguleiki væri að gera rannsóknir með tilraunum. Listamenn sem leggja 

stund á meistaranám í listkennslu við Listaháskólann myndu vinna með safngestum 

undir handleiðslu starfsmanns safnsins og lektors í listkennslufræðum en með slíku 

fyrirkomulagi gæfist kostur á að prófa, þróa og rannsaka og til yrði þekking. 

Langtímamarkmið rannsóknarverkefnisins væri að til yrði greinargott heildaryfirlit 

yfir barnalist.  

Fjárhagsáætlun og rekstur myndi stjórnast að mestu leyti af framlögum til 

Listasafns Reykjavíkur sem safnið yrði hluti af. Ríkið og stærstu sveitarfélögin eru 

betur í stakk búin en aðrir eigendur til að búa vel að söfnum og starfsemi þeirra en til 

að tryggja rekstur safnsins enn frekar þyrfti helst að tryggja fjárframlög til nokkurra 

ára í senn svo marka megi langtímastefnu og raunhæfar rekstraráætlanir.  

Barnalistasafnið gæti sótt um styrk frá Barnamenningarsjóði eða hluta af fjármunum 

sem lagðir verða í aðgerðaáætlun um menningu barna og ungmenna í samræmi við 

menningarstefnu Alþingis ef til þess kemur að Barnamenningarsjóður verði lagður 

niður líkt og áform eru um.	  
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9. NÆSTU SKREF 
Nú þegar tillaga að barnalistasafni liggur fyrir, má spyrja sig hvað sé næst? 

Hvað þarf að gerast til að tillagan um barnalistasafn verði að veruleika? 

Segja má að samfélagið sé að hreyfast í þá átt að það sé rými fyrir 

barnalistasafn. Þegar slík tilraun var í fyrsta skipti gerð á Fríkirkjuveginum var 

tímasetningin katastrófísk með hliðsjón af ástandi efnahagsmála. Nú virðast betri 

tímar blasa við. Góð reynsla af barnamenningarhátíð síðastliðinna ára gefur góð 

fyrirheit og sýnir jafnframt fram á að bæði sé þörf og vilji fyrir slíkri starfsemi. 

Einnig má skoða mikilvægi skapandi greina í samfélaginu. Oft hefur verið horft til 

lista og skapandi atvinnuvega þegar reisa á við efnahagskerfi þjóða en í skýrslu frá 

árinu 2011 segir að skapandi greinar séu einn af höfuðatvinnuvegum þjóðarinnar og 

að þær velti að minnsta kosti 189 milljörðum króna á ári og skapi um 10.000 störf261. 

Þessi störf fylla svo meðal annars menntaðir listamenn en það gerist ekki bara af 

sjálfu sér. Mikilvægt er að leggja grunninn og tryggja almennt aðgengi barna að 

skapandi greinum, hvort sem þau enda sem listamenn og/eða listunnendur.  

Þó hér sé lögð fram tillaga að barnalistasafni er björninn ekki unninn. Ferlið 

er langt og margt sem þarf að gerast áður en barnalistasafnið mun líta dagsins ljós. 

Fyrsta skref í ferlinu væri að leggja tillöguna inn hjá menningar- og ferðamálaráði 

Reykjavíkurborgar. Tillagan yrði í kjölfarið vonandi tekin til umfjöllunar og 

afgreiðslu í borgarkerfinu. Benda má á að ákvörðun um byggingu Húsdýragarðs í 

Laugardal var tekin af borgarráði Reykjavíkur og hefur sú starfsemi heldur betur fest 

sig í sessi og staðið undir sér. 

Sé tillagan samþykkt þarf setja fram tímasetta verk- og kostnaðaráætlun fyrir 

safnið. Þar sem tillagan gerir ráð fyrir að barnalistasafnið sé innan núverandi 

starfandi safns, Listasafns Reykjavíkur, Kjarvalstaða, blasir við að áætlanagerðin í 

tengslum við breytingar og framkvæmdir sem þurfa að eiga sér stað innan safnsins 

þyrfti að fara fram í samvinnu við stjórnendur þess safns.   

Til að auka líkur á jákvæðri umfjöllun í borgarkerfinu væri mögulega 

hjálplegt að skapa frekari eftirspurn eftir barnalistasafninu. Í mörgum óformlegum 

samtölum kringum vinnu að þessari tillögu hefur komið fram að þetta sé hugmynd 

sem margir foreldrar séu spenntir fyrir. Kynna þarf tillöguna sem víðast svo sem á 

                                                
261 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 2011 
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samfélagsmiðlum, þar sem skapa má umræðuvettvang þessu tengt sem svo smitast út 

í samfélagið og eykur enn frekar eftirspurn.  
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LOKAORÐ 
Fyrir börn eru listir nauðsynleg leið til að tjá sig svo og til að læra inn á og 

kynnast umheiminum. Listir gefa börnum tækifæri til að tjá hugsanir sínar og 

tilfinningar. Listir eru líka leið til að skemmta sér, taka ákvarðanir og tjá val. Læsi á 

listir og menningu bætir læsi á samfélagið almennt. 

Börn eru framtíðin og það er réttur þeirra að eiga tækifæri til fullrar þátttöku í 

menningarlífi og listum. Það þarf því að virða og efla þátttöku þeirra í menningar- og 

listalífi sem og að stuðla að jöfnum tækifærum og barnalistasafn getur verið ein 

trygging fyrir þeim sjálfsögðu réttindum. 

Vissulega mun safnið kalla á vinnu og peninga, ekki síst í byrjun og nokkurn 

tíma muni taka að koma starfseminni á legg ef vanda á til verks. Áhugi og meðvitund 

um það sem söfn hafa upp á að bjóða almennt er hins vegar að aukast, sem og áhugi 

og meðvitund um barnamenningu. Væntanlega mun hann einungis aukast enn frekar 

og því líklegt að töluverð eftirspurn yrði eftir starfsemi barnalistasafns og jafnframt 

yrði þá safnið fjárfesting sem skila myndi sér margfalt til baka fyrir samfélagið sem 

við búum í. 
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