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ÚTDRÁTTUR 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhuga og reynslu háskólanema af 

listasöfnum, hversu virkan þátt þeir taki í lista- og menningarlífi, einkum í tilfelli 

listasafna. Rannsakað var hvaða þættir valda því eða hamla að háskólanemar fara á 

listasöfn. Skoðað var hvort þættir eins og menntun, uppeldi, félagslegur bakgrunnur og 

fyrirmyndir hefðu áhrif á menningarþátttöku og listáhuga háskólanema og hvort vægi 

meira í því samhengi; listmenntun eða háskólamenntun. Framkvæmd var blönduð 

rannsókn með því að tekin voru eigindleg viðtöl við 10 háskólanema og 

sérfræðingaviðtöl við sex starfsmenn listasafna til að fá sitt hvort sjónarhornið á 

viðhorfi þessara hópa gagnvart listasöfnum og háskólanemum sem markhóp. Þegar 

gagnagreiningu viðtala var lokið, var í framhaldi útbúin spurningakönnun út frá þeim 

upplýsingum sem komu fram í viðtölunum og lögð fyrir háskólanemendur fimm 

háskóla víðs vegar um landið. Spurningakönnunin náði líka yfir fyrrverandi 

háskólanemendur sem og listnema. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

viðhorf háskólanema gagnvart listasöfnum og myndlist er mun jákvæðara en 

rannsakandi hafði búist við, einnig var menningarþátttaka háskólanema meiri en gert 

hafði verið ráð fyrir. Fram kom að karlkyns háskólanemar taka virkari þátt í lista- og 

menningarlífi heldur en kvenkyns háskólanemar. Fylgni er milli listmenntunar 

háskólanema, listmenntunar foreldra, menningarþátttöku í æsku, tónlistariðkunar, 

bóklestrar í æsku og menningarþátttöku og listáhuga háskólanema síðar meir. Þá virðist 

habitus háskólanema taka breytingum í gegnum menntun, einkum listmenntun, uppeldi 

og félagsleg áhrif. „Sýningin“, „fræðsla og „dægrastytting“ eru helstu ástæður þess að 

háskólanemar fara á listasöfn en „tímaskortur“ og „önnur afþreying “ valda því að þeir 

fara ekki oftar. 

 

Lykilorð: Háskólanemar, listasöfn, listmenntun, menningarneysla, menningarþátttaka. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this research is to assess the experiences university students have of art 

museums and their interest therein, along with how active a part they take in arts and 

culture, especially where art museums are concerned. The factors involved in keeping 

university students from going to art museums were inspected, including whether such 

factors as education, upbringing, social background, and role models of university 

students have an impact on their cultural participation and interest in the arts, and which 

factor was the more decisive in this context: art education or university education. A 

combined research was carried out by conducting qualitative interviews with 10 

university students and expert interviews with six art museum employees in order to 

receive different viewpoints on the attitude of these groups towards art museums and 

university students as a target group. When the data analysis of the interviews was 

finished, a questionnaire was prepared from the information gained from the interviews, 

which was put before university students in five universities around the country. The 

questionnaire also included former university students, as well as art students. The main 

results from the research is that attitudes of university students towards art museums 

and visual arts is far more positive than the researcher had anticipated and the cultural 

participation of university students was more than had been expected. It was revealed 

that male university students take a more active part in arts- and culture than female 

university students. There is a correlation between the art education of university 

students, art education of parents, cultural participation in childhood, musical practise, 

book reading in childhood and the cultural participation and interest in the arts of 

university students later in life. The habitus of university students also seems to change 

through education, especially art education, upbringing and social impact. 

“Exhibition”, education” and “recreation” are the main reasons that university students 

claim for going to art museums but “lack of time” and “other entertainment” are the 

reasons why they don't go more often. 

 

Keywords: University students, art museums, art education, culture consumption, 

cultural participation. 
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FORMÁLI 
 

Hér með staðfesti ég að eftirfarandi rannsóknarritgerð er lokaverkefni mitt í 

menningarstjórnun við Félagsvísindasvið Háskólans á Bifröst. Um er að ræða 30 

ECTC- eininga lokaverkefni, sem er hluti af 90 ECTS til MA gráðu í meistaranámi í 

menningarstjórnun. 

Verkefnið er sjálfstætt verkefni rannsakanda og er afurð mikillar vinnu og blandaðar 

rannsóknar. Rannsakandi lagði áherslu á að vísa skilmerkilega í heimildir sem og verk 

annarra og voru reglur skólans hafðar til hliðsjónar í þeim efnum.  
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ÞAKKIR 
 

Ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sem tóku þátt í spurningakönnun þessarar 

rannsóknar og ekki síst viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig 

um reynslu og þekkingu þeirra af listasöfnum, bæði háskólanemum sem og 

starfsmönnum listasafna. Ennfremur þakka ég leiðbeinanda mínum, Einari Svanssyni, 

fyrir að koma mér aftur á sporið og fyrir góða leiðsögn á vinnslutímabilinu. Þakkir eiga 

skyldar allir þeir sem hvöttu mig áfram með verkefnið á einn eða annan hátt. Björk 

Þorleifsdóttir og Þorsteinn G. Jónsson fá sérlegar þakkir fyrir yfirlestur. Þá fær Helga 

systir bestu þakkir fyrir ráðleggingar við uppsetningu spurningakönnunar. Sérlegar 

þakkir fær fjölskyldan mín sem sýndi mér sérstakt umburðalyndi, þolinmæði og 

skilning meðan á þessari törn stóð, sem kallaði oft á langar fjarverur sem oft gátu reynst 

erfiðar fyrir litla drengi. Kalli minn, ástarþakkir fyrir allan stuðninginn, hvatningu og 

ómetanlega aðstoð á allan hátt. Loks þakka ég öllum þeim sem komu að þessari vinnu 

með einum eða öðrum hætti sem og kennurum skólans og samnemendum mínum fyrir 

ánægjuleg kynni. 
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1.  INNGANGUR 

 

Menningarneysla hefur tekið örum breytingum undanfarna áratugi samhliða auknum 

ráðstöfunartekjum. Aukin ásókn er í veraldleg gæði og er afþreying orðin stór hluti af 

neyslu og ímynd fólks út á við. Þá hafa orðið miklar breytingar á óskum, þörfum og 

forgangsröðun neytenda, einkum yngri kynslóðinni, sem eyðir hlutfallslega mest í 

afþreyingu (Cave, 2000). Þrátt fyrir aukna aðsókn í alls kyns afþreyingu ríkir offramboð 

af lista- og menningarafurðum, þar sem allir keppa um tíma og peninga einstaklingsins 

(Throsby, 2010; Prasch, 2002; Latham og Simmons, 2014). Alveg frá 

upplýsingastefnunni hefur hlutverk safna snúist fyrst og fremst um menntun, nú er 

afþreying hins vegar orðin hluti af safnastarfseminni og því hefur hlutverk safna verið 

útvíkkað töluvert (Bennett, 1995). Þetta aukna framboð menningarafurða hefur einnig 

haft áhrif á neyslumynstur neytenda, þannig að fólk neytir nú fjölbreyttari afþreyingar 

en áður, þegar skýr mörk voru á milli neyslu efri stétta og lægri stétta (Warde, Wright 

og Gayo-Cal, 2007). 

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

 

Áhugi rannsakanda á viðfangsefninu kviknaði við vinnslu aðferðafræðiverkefnis 

höfundar sem var undanfari þessarar rannsóknar, þar sem tekin voru viðtöl við nokkra 

einstaklinga til að kanna safnaáhuga þeirra. Fram kom í máli eins háskólanema að 

viðkomandi hefði lítinn áhuga á listasöfnum hérlendis en færi hins vegar oft á listasöfn 

erlendis. Rannsakanda fannst þetta athyglisvert í ljósi þess að fyrri rannsóknir á 

menningarneyslu bentu til þess að áhugi á listum og menningu aukist samhliða 

hækkandi menntunarstigi (Bourdieu, 1984). Rannsakandi ákvað að kanna hvort að þetta 

ætti við um fleiri háskólanema og heyrði í tveimur til viðbótar sem höfðu sömu sögu að 

segja og sá fyrrnefndi. Sameiginlegt var með nemunum að námið og vinnan tók 

mestallan þeirra tíma, þannig lítið var um frítíma aflögu en þegar tími gafst til fór hann 

í samverustundir með vinum og fjölskyldunni. Einnig kom fram að háskólanemarnir 

færu oftar á söfn erlendis en sárasjaldan hér heima. Þar væri fyrst og fremst um að kenna 

tíma- og peningaskorti, auk þess sem að safnheimsóknir teldust til „lúxus“, sem væri 

ekki á þeirra færi. Þá virtust nemarnir hafa takmarkaðan áhuga á íslenskum söfnum, 

þrátt fyrir hrifningu af erlendum söfnum, en ómögulegt væri að bera þau saman þar sem 

yfirleitt væri frítt á þau erlendu, auk þess sem þau væru stærri og flottari. Þessi viðtöl 
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eru allt of fá til að hægt sé að draga ályktun af þeim, eða yfirfæra þau yfir á alla 

háskólanema, en þau gefa þó ákveðnar vísbendingar sem þarfnast að mati rannsakanda 

frekari rannsókna. Aðspurð út í menningarþátttöku þeirra í æsku, sögðust þau hafa helst 

farið í skipulagðar skólaheimsóknir á söfn en síður með fjölskyldum sínum fyrir utan 

einstaka ferð á bókasafn. Þarna virðist skipta máli í hvernig umhverfi viðkomandi elst 

upp við og hvers konar fyrirmyndir hann hefur. Það er að segja, ef fjölskylda 

viðkomandi er ekki menningarlega sinnuð virðast minni líkur á því að viðkomandi barn 

öðlist áhuga á menningu og listum síðar meir. Það er í samræmi við kenningar franska 

félagsfræðingsins Pierre Bourdieu en stuðst verður við kenningar hans í þessari 

rannsókn. Samkvæmt kenningu Bourdieu (1984, bls. 2) er um uppsafnaða þekkingu að 

ræða, þar sem sú færni að „umgangast listaverk“ og læra að meta list sé lærð. Þannig 

ætti áhugi viðkomandi að aukast með hverju skipti sem hann sér list. Að mati Bourdieu 

(1984) þarf fólk að ráða yfir réttum „lyklum“ (e. codes) til kunna að meta það sem fyrir 

augu ber, t.d. listaverk. Þetta gefur tilefni til að rannsaka hvort það séu einhverjir þættir 

úr uppeldi, menntun, umhverfi og/eða félagslegum bakgrunni háskólanema sem ýta 

undir eða letja áhuga þeirra á listasöfnum 

Rétt er að geta þess að áhugi á söfnum eða menningu og listum kemur ekki af sjálfu 

sér, þar að auki er ekki sjálfgefið þó að einhver hafi áhuga á listum að sá hinn sami fari 

oft á listasöfn. Að mati Bourdieu (1984), Bourdieu, Darbel og Schnapper (1991) helst 

áhugi á listasöfnum í hendur við menntun og félagslegan uppruna. Ekki eru allir 

sammála kenningum Bourdieu og hafa t.a.m. Lamont (1992); Bennett og Silva, (2006), 

nefnt að Bourdieu miði fræði sín eingöngu útfrá franskri stéttaskiptingu þar sem 

félagslegur hreyfanleiki sé lítill og því sé varasamt að alhæfa út frá fræðum hans. 

Rannsóknir hafa aukinheldur sýnt fram á að venja þurfi börn við söfn strax á unga aldri, 

eins þurfi listfræðsla að hefjast strax í bernsku þar sem bæði stuðli að auknum listáhuga 

sem og menningarþátttöku síðar meir (Latham og Simmons, 2014).  

 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna reynslu og áhuga íslenskra háskólanema af 

listasöfnum og hversu virkan þátt þeir taki í lista- og menningarlífi, sér í lagi í tilfelli 

listasafna. Rannsakað var hvaða þættir valda því að háskólanemar fara á listasöfn sem 

og hvaða þættir hamla því helst. Skoðað var hvort merkja megi aukningu í þátttöku og 

á listáhuga samhliða hækkandi menntun og hvort vægi meira í því samhengi, 



 

11 

 

listmenntun eða háskólamenntun. Ennfremur var rannsakað hvort fylgni sé á milli 

menningarþátttöku í æsku og menningarþátttöku eða listáhuga síðar meir, hvort 

fyrirmyndir hafi áhrif á listáhuga eða listmenntun og er hér t.d. átt við hvort fylgni sé á 

milli menntunar foreldra og listáhuga og/eða menningarþátttöku viðkomandi á 

fullorðins árum. Aðalrannsóknarspurning þessarar ritgerðar var því eftirfarandi: 

 

Hvaða þættir í bakgrunni, menntun og reynslu háskólanema  

hafa áhrif á safnaáhuga þeirra? 

 

Bætt var við undirspurningum og þemum til að kanna hvort fylgni væri milli þeirra og 

listáhuga eða menningarþátttöku: 

 

• Habitus. Félagslegur bakgrunnur, uppeldi 

• Fyrirmyndir. Menntun foreldra og menningarneysla á heimili 

• Reynsla af söfnum, hér heima og erlendis, áhrif skólaheimsókna 

• Háskólamenntun/listmenntun 

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN  

 

Hlutverk safna hefur breyst heilmikið í áranna rás, þannig snýst það ekki lengur 

eingöngu um að safna saman og varðveita listaverk (Weil, 2002), heldur er farið að 

einblína meira á hlutverk þeirra og skyldur í samfélögum okkar (Van der Weiden, 2008; 

Crooke, 2007; 2009).  

Farið verður yfir rannsóknir og fræði sem tengjast menningarneyslu og 

menningarþátttöku, má þar nefna skýrslu Evrópusambandsins Access (2013) um 

aðgengi að menningu og menningarþátttöku. Aðrar rannsóknir sem tengjast þessu 

fræðasviði eru t.d. Collins (1988) og Lizardo (2006) sem báðir hafa rannsakað 

kynbundna menningarþátttöku, rannsókn Kraaykamp, van Gils og Ultee (2008) um 

áhrif tímaskorts á menningarþáttöku og rannsókn Christin (2012) um m.a. áhrif maka 

og vinnutíma á menningarþátttöku hjóna eða para. Vitnað verður í rannsóknir sem sýna 

samhengi á milli uppeldis, menntunar og menningarþátttöku (Vander Stichele og 

Laermans, 2006; Hendon, 1990; Van Eijck, 1997; DiMaggio, 1982; Bourdieu, 1984). 

Fjallað verður um rannsókn DiMaggio og Mukhtar frá 2004 en hún greinir frá þeim 

breytingum sem hafa orðið á menningarneyslu undanfarna áratugi. Skoðaðar verða 
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rannsóknir sem greint hafa mismunandi gerðir listaþátttakenda og safngesta 

(DiMaggio, 1996; Kirchberg og Tröndle, 2015; Kirchberg, 1996; Chan og Goldthorpe, 

2007; Vander Stichele og Laermans, 2006). 

Hugtakið menningaralætutilhneigingar (e. cultural omnivore) verður útskýrt og 

hvernig myndast hafi nýr hópur neytenda sem hefur breiðari smekk fyrir listum og 

menningu en fyrri kynslóðir. Þetta hefur valdið því að skilin milli þeirra sem neyta 

hámenningar og lágmenningar eru orðin óljósari og hafa í raun horfið með tilkomu 

nýrra kynslóða sem eru umburðalyndari og opnari fyrir fjölbreyttari menningu en fyrri 

kynslóðir (Warde o.fl., 2007; Peterson og Kern, 1996).  

Stuðst verður við kenningar Bourdieu (1984) um að fólk þurfi að læra að umgangast 

list, þannig aukist áhuginn með hverju skiptinu sem myndlist er borin augum. Í 

tengslum við þá umfjöllun verður farið yfir kenningar Danto (1995) sem sýndi fram á 

að upplifun af listaverki er einstaklingsbundin upplifun, þar sem hver og einn upplifir 

listaverk á ólíkan hátt og því sé ekkert eitt svar rétt við því hvað teljist list og ekki.  

Fjallað verður um áskoranir listasafna og að eitt af viðfangsefnum þeirra séu 

skoðanir og álit fólks af söfnum. Margir hafa neikvæðar skoðanir á þeim; söfn séu 

gamaldags, stöðnuð og því lítt spennandi, auk þess sem að þau séu einungis fyrir 

útvaldan hóp þeirra sem hafi vit og þekkingu á listum (Trevelyan, 1991; Hooper-

Greenhill, 1999). Markaðstækifæri safna verða til umfjöllunar, t.a.m. vitnað í Falk, 

Dierking og Adams (2009) en að þeirra mati liggja markaðstækifæri safna í því að geta 

boðið upp á einstaka reynslu og einstaklingsbundna fræðslu sem ýti undir skilning, 

þekkingu og svali auk þess fróðleiksfýsn safngesta.  

 

1.4.  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Rannsóknin er byggð á blandaðri rannsóknaraðferð (e. combining methods), annars 

vegar eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research) í formi eigindlegra viðtala 

og sérfræðingaviðtala og hins vegar var megindlegri rannsóknaraðferð (e. quantitative 

research) beitt í formi spurningakönnunar (e. survey /questionnaries) sem var dreift 

rafrænt á háskólanemendur fimm háskóla hérlendis og því var um vefkönnun að ræða. 

Auk þess náði spurningakönnunin yfir fyrrverandi háskólanemendur og listnema 18 ára 

og eldri. Aukinheldur var könnuninni dreift á nokkra fésbókarhópa (nemendafélög og 

spurningakannanahópa). 
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Gagnaöflun eigindlegu rannsóknarinnar fór þannig fram að annars vegar voru tekin 

hálfopin eigindleg viðtöl (e. semi-structured, open ended) við tíu háskólanema til að 

kanna áhuga þeirra á listasöfnum, hvaða atriði þeir teldu að listasöfn þyrftu að lagfæra 

í starfsemi sinni og eða þjónustu til að höfða meira til þeirra og annarra háskólanema í 

framtíðinni. Ennfremur voru tekin hálfopin sérfræðingaviðtöl við sex starfsmenn 

þriggja listasafna til að heyra þeirra hlið á hvers vegna þeir teldu að listasöfn höfðuðu 

ekki meir til háskólanema og hvort og hvernig þeir teldu að söfnin gætu höfðað betur 

til umrædds hóps. Spurt var út í hvaða þætti í fari safna, sýningum, starfsemi og eða 

þjónustu mætti bæta að þeirra mati. Í báðum tilfellum eigindlegu rannsóknarinnar voru 

valdir þeir þátttakendur sem að talið var að myndu henta hvað best markmiðum 

rannsóknarinnar og hefðu „persónulega þekkingu“ á því viðfangsefni sem er verið að 

rannsaka. Því var um tilgangsúrtak (e. purposive sampling) að ræða, þar sem valdir voru 

þeir viðmælendur sem talið var að myndu henta hvað best markmiðum rannsóknarinnar 

og hefðu jafnvel „persónulega þekkingu“ á því viðfangsefni sem er verið að rannsaka 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130 - 131). Við val á 

viðmælendum úr röðum háskólanema var leitast við að hafa hópinn sem fjölbreyttastan 

með tilliti til kyns og menntunar, en aðgengi að kvenkyns viðmælendum reyndist mun 

auðveldara og þar spilar inn í að konur hafa lengi haft yfirburði fram yfir karla á þegar 

kemur að menningarneyslu og menningarþátttöku (DiMaggio, 2004; Collins, 1988). 

 Í tilfelli spurningakönnunarinnar var úrtakið (e. sample) hentugleikaúrtak (e. 

convenience sampling), þar sem markmiðið var að ná til sem flestra á sem stystum tíma 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þýðið (e. population) voru 

háskólanemendur eftirtaldra háskóla: Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík, 

Háskólans á Akureyri, Háskólans á Bifröst og Listaháskóla Íslands. Ekki var leitað til 

Landbúnaðarháskóla Íslands né Háskólans á Hólum, þar sem að rannsakandi ákvað að 

halda sig við hefðbundnar bóknáms- og listnámsbrautir en eftir á að hyggja hefði verið 

mjög áhugavert að hafa Hólaskóla með, þar sem starfrækt er Ferðamáladeild, en 

listasöfn verða alltaf vinsælli viðkomustaður á ferðalögum ferðalanga. 

Spurningakönnuninni var dreift rafrænt til nemendaskrifstofa háskólanna fimm, 

daganna 22.-24. febrúar 2017 og höfðu nemendur tvær vikur til að svara henni. Að auki 

var spurningakönnunin send á listnema 18 ára og eldri í helstu mynd- og 

tónlistarskólum landsins til að tryggja svörun listnema. Þar sem spurningakönnunin 

náði líka yfir fyrrverandi háskólanemendur var hún sett inn á fésbókarsíður nokkurra 

nemendafélaga sem núverandi og brautskráðir nemendur hafa aðgang að. Tilgangur 
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spurningakönnunarinnar var að kanna áhuga og reynslu háskólanema af listasöfnum, 

auk þess sem kannað var með hvaða hætti utanaðkomandi þættir eins og menntun, 

uppeldi, menningarþátttaka í æsku og félagslegur bakgrunnur hafa á menningarþátttöku 

þeirra á fullorðinsárum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar saman við 

kenningalegan grunn fræðanna.  

 

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

 

Töluvert hefur verið skrifað um söfn og hlutverk safna. Engin sambærileg rannsókn á 

áhuga háskólanema á listasöfnum hefur hins vegar verið framkvæmd hér á landi og 

rannsakandi fann ekki mikið af erlendum rannsóknum sem að lúta beint að 

viðfangsefninu, þrátt fyrir að mikið hafi verið skrifað í gegnum tíðina um 

menningarneyslu og menningarþátttöku. Þá eru ekki margar rannsóknir til sem varða 

háskólanema og listasöfn, hvað þá að kortlagður hafi verið áhugi þeirra. Nýmæli 

þessarar rannsóknar er því talsvert, auk þess sem það er von rannsakanda að niðurstöður 

hennar komi til með að nýtast listasöfnum.  

Ástæða þess að rannsakandi velur listasöfn fram yfir önnur söfn er að þau virðast 

búa við ákveðinn ímyndavanda hjá ákveðnum hópi sem hefur myndað sér þá skoðun 

að listasöfn séu bara fyrir útvalda sem hafi vit á listum (Hooper-Greenhill, 1999). Önnur 

atriði fléttast hérna inn í eins og kemur fram hjá Alexander og Bowler (2014), eins og 

ótti við að falla ekki í hópinn með tilliti til klæðaburðar, framkomu eða búa ekki yfir 

nægilegri þekkingu á sýningarefninu, fæla fólk einnig frá þessum stöðum.  

Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins um menningarneyslu (Access, 2013) er ungt 

fólk, námsmenn á aldrinum 15–24 ára, sá hópur sem vert er að ná til og auka 

menningarneyslu hjá. Þessi hópur tekur nefnilega virkan þátt í menningarneyslu og er 

hvað opnastur fyrir að prófa nýja hluti. Því ættu menn að beina sjónum sínum 

sérstaklega að þessum markhóp og kappkosta að rækta langtímasamband við hann. 

Stjórnvöldum hér á landi er umhugað að auka áhuga almennings og aðgengi hans að 

menningu og listum. Til dæmis eru framlög íslenska ríkisins til menningarmála mun 

hærri en hjá öðrum Evrópuþjóðum (Eurostat, 2015), sjá viðauka I. Þannig er í 

menningarstefnu ríkisins lögð rík áhersla á að tryggja aðgengi almennings að listum og 

menningararfi, sem og að efla samvinnu þeirra aðila sem starfa á sviði menningar. Auk 

þess sem markmiðið er að virkja þátttöku og sköpun almennings og er sérstök áhersla 

lögð á þá sem eru yngri en 25 ára. Í menningarstefnunni eru listastofnanir sem njóta 
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styrkja frá hinu opinbera hvattar til að bjóða upp á dagskrá fyrir alla aldurshópa 25 ára 

og yngri og tryggja þeim aðgang að menningu og listum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Skilgreining á ungmennum samkvæmt 

æskulýðslögum nr. 70/2007 er: Allir sem eru yngri en 25 ára. Sé greint á hvaða aldri 

háskólanemar eru sést á gögnum frá Hagstofu Íslands (2014) að þeir eru á bilinu 18–84 

ára og er meðalaldur þeirra 29,5 ár, þannig að hluti háskólanema fellur þá undir 

menningarstefnu ríkisins.  

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvort menntun hafi áhrif á listáhuga og 

áhuga háskólanema á listasöfnum. Skoðað verður hvort listáhugi eða menningar-

þátttaka háskólanema aukist samhliða hækkandi menntunarstigi og í því samhengi 

hvort munur sé á listmenntun eða háskólamenntun. Einnig verður rannsakað hvort aðrir 

þættir eins og habitus, uppeldi, fyrirmyndir og menningarþátttaka í æsku ýti undir 

menningarþátttöku eða listáhuga á fullorðinsaldri. Aukinheldur verður skoðað hvort 

félagslegur bakgrunnur eða þættir úr umhverfi móti eða hafi áhrif á menningarþátttöku 

háskólanema. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vonandi vísbendingar um hvaða þættir hafi áhrif 

á áhuga eða áhugaleysi háskólanema á listasöfnum, hvaða atriði þarfnast úrbóta á 

söfnunum og því ættu þær niðurstöður sem koma fram við greiningu gagna 

rannsóknarinnar að hafa talsvert hagnýtt gildi fyrir öll listasöfn og jafnvel aðrar gerðir 

safna. Áhrif til langs tíma munu vonandi skila sér í auknum áhuga ungs fólks á listum 

og menningu, sem samræmist markmiðum menningarstefnu stjórnvalda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Ef listir og menning eru kynnt með skipulögðum 

hætti fyrir öllum sem eru yngri en 25 ára, þá er komin kynslóð sem hefur alist upp við 

að fara á menningarviðburði og söfn og þannig ætti aðsókn á listasöfn að aukast. 

 

1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

 

Þessari ritgerð er skipt upp í átta kafla auk útdráttar, heimildaskrár og viðauka. Byrjað 

er á inngangi þar sem aðdraganda rannsóknar er lýst, þá fylgja sex undirkaflar sem 

skiptast á eftirfarandi hátt: Fyrst er lýsing á viðfangsefni, næst eru 

rannsóknarspurningar settar fram og greint frá rannsóknarmarkmiði þessarar ritgerðar. 

Þá er kafli um fræðilega nálgun, eftir honum kemur kynning á aðferðafræði rannsóknar, 

þar á eftir fylgir rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefninu og að lokum er uppbyggingu 

ritgerðar lýst. 
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Kaflar tvö til fjögur fjalla um fræðilegan bakgrunn þessarar rannsóknar, þar sem 

farið er yfir þær heimildir og rannsóknir sem tengjast viðfangsefni þessarar ritgerðar, 

helstu hugtök og kenningar eru útskýrð og skilgreind.  

Í fimmta kafla er aðferðafræði þessarar rannsóknar lýst. Farið verður yfir út frá hvaða 

þáttum þátttakendur rannsóknar voru valdir. Greint verður frá hönnun rannsóknar og 

rannsóknarnálgun kynnt. Þá kemur undirkafli þar sem rannsóknaraðferð er lýst og farið 

yfir kosti hennar og galla. Næst er greint frá hvernig gagnaöflun fór fram og í kjölfarið 

hvaða greiningaraðferðum var beitt við úrvinnslu gagnanna. Þá kemur undirkafli þar 

sem farið er yfir réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Í síðasta undirkaflanum er 

farið yfir stöðu rannsakandans innan þessarar rannsóknar og siðferðisleg álitamál 

reifuð.  

Í sjötta kafla verður greint frá niðurstöðum viðtala við háskólanemendur, í lok 

kaflans verða settar fram hlutaályktanir þar sem helstu niðurstöður viðtalanna verða 

reifaðar. 

Í byrjun sjöunda kaflans verður greint frá helstu niðurstöðum sérfræðingaviðtala við 

starfsmenn listasafnanna. Í köflum 7.2.–.7.7. verður farið yfir spurningakönnun 

þessarar rannsóknar: Uppbyggingu spurningakönnunar, framkvæmd og fyrirlögn, 

úrvinnslu gagna, greint verður frá bakgrunnsbreytum rannsóknar og fjallað um helstu 

niðurstöður spurningakönnunarinnar.  

Í áttunda kafla verður farið yfir umræður og ályktanir en þar verður farið ofan í 

saumana á helstu niðurstöðum rannsóknar og þær samtvinnaðar við fræðikafla þessarar 

ritgerðar. Þá kemur stuttur kafli þar sem taldar verða upp þær niðurstöður 

spurningakönnunarinnar sem rannsakanda fannst athyglisverðastar og einna líklegastar 

til nýtast listasöfnum við að útvíkka hlutverk sitt og ná til nýrra markhópa eins og 

háskólanema. Endað verður á lokaorðum rannsakanda þar sem gerð verður grein fyrir 

tillögum rannsakanda að næstu rannsóknum sem og hagnýtt gildi niðurstaðna.  
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2. MENNING OG FÉLAGSLEGUR BAKGRUNNUR 

 

Í næstu köflum verður komið inn á rannsóknir, kenningar og heimildir sem tengjast 

söfnum og reynslu fólks af þeim, sér í lagi ungu fólki, fjallað verður um 

menningarneyslu og menningarþátttöku ungs fólks, menntun verður viðfangsefni sem 

og greint frá hugtakinu menningaralætutilhneigingar. Vitnað verður í kenningar franska 

félagsfræðingsins Bourdieu (1977, 1984, 1991, 2011) um félagsleg tengsl, habitus og 

smekk og hvaða áhrif þau geta haft á hegðun og athafnir fólks. Við þessa umræðu verða 

fléttaðar rannsóknir sem tengjast fræðum og kenningum Bourdieu. Aukinheldur verður 

fjallað um hvernig listasöfn geta nýtt sér markaðsfræði til styrkja stöðu sína og með 

hvaða hætti þau geta höfðað betur til ungs fólks og þar með talið háskólanema. 

 

2.1. MIKILVÆGI TÓMSTUNDA 

 

Ein af ástæðum þess að rannsakandi er að rannsaka áhuga háskólanema á listasöfnum 

tengist því að safnheimsóknir á listasöfnum skilja oft mun meira eftir sig heldur en 

mörg önnur afþreying. Dæmi um afþreyingu sem skilur lítið eftir sig er áhorf á sjónvarp 

eða kvikmynd. Þar er viðtakandinn mataður fyrirhafnarlaust á því sem fyrir augu ber, 

en þetta er einmitt umfjöllunarefni Robert Stebbins í grein hans Serious Leisure (2001). 

Þar bendir hann á mikilvægi þess að fólk stundi einnig áhugamál sem auðgi andann, 

séu gefandi og krefjist meira af viðkomandi. Sá hinn sami eigi ekki bara að einblína á 

afþreyingu sem feli eingöngu í sér skemmtana- og afþreyingagildi, sem þarfnist lítillar 

sem engrar þjálfunar og skilji lítið eftir sig. Áhugamál sem auðgi andann séu líklegri 

til að hreyfa við viðkomandi og séu mannbætandi á þann hátt að þau séu eflandi, 

gefandi og styrki um leið sjálfsmynd viðkomandi og búi þannig í haginn fyrir 

viðkomandi síðar á lífsleiðinni. Dæmi um þetta séu sjálfboðastörf af ýmsu tagi, þar 

sem viðkomandi getur gefið af sér til samfélagsins, notið líðandi stundar og myndað 

ný tengsl. Sé listáhugi tengdur þessari umfjöllun þá kemur fram hjá Crooke (2007) að 

margir hafi orðið fyrir magnaðri upplifun við að sjá eitthvað verk og það hafi hreyft 

svo við þeim að líf þeirra hefur breyst í kjölfarið. 

Fleiri hafa bent á gildi og mikilvægi lista í lifi hvers einstaklings og í því sambandi 

er vert að nefna heimspekinginn og félagsfræðinginn Adorno (2001) sem taldi að listir 

gætu bent á mótsagnir, virkjað gagnrýna hugsun hjá einstaklingum og spornað þannig 

við hinu viðtekna og vélrænni hugsun. Slíkur hæfileiki er nauðsynlegur nú á dögum, 
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þegar tæknin yfirtekur heim margra, sérstaklega hjá ungu fólki. Hins vegar verða 

listamenn að hafa listrænt frelsi og listin verður að fá að dafna í friði án ytri afskipta 

eins og Adorno kemst hér að orði þegar hann leggur línurnar fyrir hinn listræna 

stjórnanda: „Menningin skaðast þegar hún er skipulögð og henni stýrt; þegar hún er 

hins vegar látin vera þá missir hún ekki aðeins mögulegan áhrifamátt, heldur er sjálfri 

tilveru hennar ógnað“ (Adorno og Bernstein, 2001, bls. 108 [mín þýðing])1. Að mati 

Adorno voru listir mannbætandi ólíkt kvikmyndum, en Horkheimer og Adorno (2004) 

deildu hart á menningariðnaðinn í greinum sínum. Afurðir menningariðnaðarins voru 

að þeirra mati fjöldaframleiddar, staðlaðar, einsleitar, fyrirsjáanlegar og framleiddar í 

því skyni til að skila hagnaði. Aukinheldur væru þessar afurðir svo auðmeltanlegar að 

þær drægju smátt og smátt úr gagnrýnni hugsun, enda væri verkalýðurinn of þreyttur 

fyrir afþreyingu sem krefðist hugsunar og virkrar þátttöku, þar sem hann ynni 

myrkranna á milli til að eiga fyrir þessum hlutum. Ennfremur væri verkalýðurinn 

heilaþveginn af viðhorfum ríkjandi stétta, þar sem skilaboðum þeirra væri laumað í 

efnið. Gagnrýni þeirra félaga er frekar ýkt en þó passar hún á margan hátt enn við okkar 

samtíma. Þetta sést best á því að ungt fólk velur frekar afþreyingu sem hægt er að hlaða 

endurgjaldslaust eða fyrir lítinn pening af netinu, frekar en að gera uppbyggilegri hluti 

eins og að fara á listasafn. 

 

2.2.  MENNINGARAUÐUR 

 

Hugtakið „menning“ (e. culture) hefur hins vegar margar merkingar og er skilgreint á 

mismunandi vegu eftir mismunandi fræðagreinum. Williams (2015) vill meina að orðið 

sé „eitt af tveimur eða þremur flóknustu orðum í enskri tungu.“ (bls. 49–54 [mín 

þýðing]) 2. Páll Skúlason (1994, bls. 11–12) útskýrir menningu sem „... allt sem mannar 

mennina ...“ Páll á hér við allt sem telst vera mannbætandi, bætir og styrkir líf mannanna 

á einn eða annan hátt, „... allt sem eykur gildi lífsins...“ Páll (1994, bls. 12) bætir hér 

við að „hið fagra“ falli undir menningu, hér kemur tenging milli þess sem er 

fagurfræðilega fallegt. 

Franski félags- og mannfræðingurinn Pierre Bourdieu (1977) greinir frá því í bók 

sinni Outline of a theory of practice að þó að menning felist að mörgu leyti í 

                                                 
1„ Culture suffers damage when it is planned and administrated; when it is left to if self, however, 

everything cultural threatens not only to lose it possibility of effect, but its very existence as well.“ 
2 „Culture is one of the two or three most complicated words in the English language. “ 
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hugmyndum og gildum og sé því huglæg, þá felist hún samt í því sem fólk gerir. Þ.e.a.s. 

að hún sé að vissu leyti líkamlegt athæfi, ennfremur sé hægt að sjá hana í hugmyndum, 

skoðunum, atferli og hátterni fólks. Bourdieu (1984) hélt því líka fram í bók sinni 

Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste að menningin viðhaldi 

stéttaskiptingu og ójöfnuði, þar sem hinar ríkjandi stéttir fara með völdin en hinar lægri 

stéttir séu fastar í sínu hlutskipti og það geti reynst erfitt fyrir þær að brjótast út úr 

hlekkjum ójafnaðar og óréttlætis. Allt kerfið vinni þ.a.l. með ríkjandi stéttum og teygi 

ranglætið og mismununin anga sína víða; þar á meðal inn í skólana, ríkisfjölmiðlana og 

inn á listasöfnin. Bourdieu (1984, bls. 4) fjallar á sama stað um hvernig stéttaskiptingin 

endurspeglist í mismunandi listáhuga efri og lægri stétta. Hann tekur sem dæmi að sú 

list sem fellur að smekk lægri stétta sé ekki samboðin efri stéttum og sé merki um 

„smekkleysu“ (e. kitsch) og því ekki þess verðug að teljast til lista að mati 

borgarastéttarinnar. Aftur á móti séu hinar æðri listir einungis til sýnis á listasöfnunum 

og þeir einu sem fái skilið þær og notið séu hinar æðri stéttir sem hafi nægilega 

þekkingu og reynslu til að bera. Listasöfn séu á þann hátt einokuð af hinum ríkjandi 

stéttum.  

Mikið hefur breyst síðan að Bourdieu kom fram á sjónarsviðið með kenningar sínar 

og er t.d. ekki lengur talað um muninn á „hámenningu“ og „lágmenningu“. Þessi 

skilgreining þykir úrelt og hefur alþýðulist hlotið meiri viðurkenningu, enda eru slíkar 

sýningar fjölsóttar á listasöfnum. Aðrir fræðimenn eins og heimspekingurinn og 

listgagnrýnandinn Danto (1995) hafa komið fram með önnur sjónarhorn eins og að það 

sé ekkert eitt rétt svar við því hvað sé list og ekki list, þar sem upplifun af listaverki sé 

mjög einstaklingsbundin. Danto er hins vegar sammála Bourdieu í því að um 

uppsafnaða þekkingu sé að ræða og að áhuginn aukist með hverju skiptinu. Danto 

(1995) bendir á að flokkun og skilgreining á listaverki þarfnist samtals. Þannig sé þetta 

orðin heimspekileg umræða, um hvernig við lýsum og skilgreinum listaverk, hvaða 

merkingu við leggjum í það og hvaða tilfinningar það vekur innra með okkur, þar sem 

ekkert svar er rangt.  

Bourdieu (2011) greinir frá því í bókarkafla sínum The Forms of Capital að hægt sé 

að greina stéttarstöðu einstaklings í lífsstíl hans. Bourdieu skilgreindi þannig 

menningarauð (e. cultural capital) sem gjaldmiðil sem byggist á smekk (e. taste). Undir 

það falli allt sem maður bætir við sig með þjálfun í gegnum ævina, þannig væri um 

lærða hegðun að ræða sem birtist m.a. í framkomu, þekkingu, mælskulist og dálæti á 

menningu og listum. Bourdieu taldi að þeir sem hefðu þessa eiginleika til að bera, 
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myndu öðlast félagslega yfirburði á flestum sviðum, s.s. námslega, auk þess sem þeir 

hefðu betri aðgang að atvinnutækifærum síðar meir. Bourdieu (2011) tengdi ennfremur 

menningarauð við habitus sem endurspeglast í atferli, færni, klæðaburði, reynslu, 

hugsunarhætti, þekkingu og heimssýnar sem byggist á félagslegri stöðu viðkomandi. 

Bourdieu (1984) taldi að hægt væri að þróa með sér smekk, mismunandi smekkur 

manna ráði þannig hvaða vara verði fyrir valinu hverju sinni. Smekkur væri þannig 

félagslegt fyrirbæri en ekki meðfæddur, hann sé hluti af innra eðli okkar, kaupandinn 

beri oft kennsl á sjálfan sig í vörunni. Þá var það niðurstaða rannsókna Bourdieu (1984) 

að eftirspurn eftir menningartengdum afurðum haldist í hendur við uppeldi og menntun. 

Þannig sé smekkur manna fyrir list þeim ekki í blóð borinn eins og félagsfræðingar 

samtíma honum vildu halda fram. Um væri að ræða áunna færni þar sem einstaklingar 

læri að meta listir með tímanum, því sé hér um uppsafnaða þekkingu að ræða sem eykst 

með hverju skipti. Þannig getur að mati Bourdieu (1984, bls. 2) einungis sá sem hefur 

aðgang að réttu „lyklunum“ skilið leyndardóma listaverksins og metið það sem fyrir 

augu ber en öðru gegnir um þann sem ekki býr yfir þessum lyklum, hann sér aðeins 

óreiðu og hefur enga unun af verkinu. Þennan hæfileika, að kunna að meta list, kallar 

Bourdieu (1984 bls. 6) „stéttvísi“ (e. the classifier) og hann endurspeglar félagslega 

stöðu og smekk eiganda hans. 

Kenningar Bourdieu eru hins vegar ekki hafnar yfir gagnrýni og hefur verið nefnt að 

hann byggi kenningar sínar of mikið á frönskum veruleika en þar ríkir mun meiri 

stéttaskipting og félagslegur hreyfanleiki er lítill (Lamont, 1992; Bennett og Silva, 

2006), því sé varasamt að alhæfa út frá fræðum hans. Er þetta til að mynda ekki 

sambærilegt við íslenskt þjóðfélag, hér ríkir mun minni stéttaskipting og möguleikar til 

náms eru jafnari. DiMaggio (1982) bendir t.d. á þetta í rannsókn sinni varðandi 

menningarþátttöku bandarískra nemenda en þar segir hann að bakgrunnur foreldra hafi 

minni áhrif þegar kemur að frammistöðu nemenda í skóla. Frekar hafi það áhrif að 

félagslegur hreyfanleiki sé mun meiri í Bandaríkjunum heldur en í Frakklandi.  

Einn af þeim sem hefur gagnrýnt kenningu Bourdieu er Ólafur Þ. Harðarson (2007) 

sem bendir á í gagnrýni sinni að Bourdieu vitni bara máli sínu til stuðnings í eina 

rannsókn sem er framkvæmd af honum sjálfum en sleppi því að vitna í aðrar rannsóknir 

sem sýni jafnvel hið andstæða. Ólafur bendir aukinheldur á að Bourdieu hætti til að 

alhæfa um of í fullyrðingum sínum, oft vanti rökstuðning fyrir máli hans og að hugsun 

hans sé frekar ófrumleg þó hann hafi rétt fyrir sér. Þar vitnar Ólafur í þá fullyrðingu 

Bourdieu um að enginn geti skilið til hlítar merkingu listaverks nema að búa yfir réttu 
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lyklunum. Þá bendir Ólafur jafnframt á, þó það sé rétt að uppeldi og menntun hafi að 

einhverju leyti áhrif á smekk, þá sé smekkur ekki búinn til eins og Bourdieu haldi fram 

og bendir Ólafur máli sínu til stuðnings, að fjölmargir lesi verk Halldórs Laxness þó 

þeir hafi ekki fetað menntaveginn. Eins sé ekki sjálfgefið að allir menntaðir 

einstaklingar lesi bækur Halldórs Laxness. 

DiMaggio (2004) bendir jafnframt á að Bourdieu sé svo upptekinn af uppeldislegum 

áhrifum af hálfu heimilis og skóla að hann gleymi að taka með í reikninginn félagsleg 

áhrif sem og kynbundinn áhuga kynjanna á listum og menningum, áhrif maka og 

mismunandi menningarþátttöku milli kynjanna. Fleiri fræðimenn hafa bent á þennan 

kynbundna áhuga þegar kemur að listum og menningu og yfirburði kvenna þegar kemur 

að menningarþátttöku og miðlun menningarauðs milli kynslóða (Relish, 1997; Van 

Berkel og De Graaf, 1995; Collins, 1998). 

Rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2016) fjallar um hvað veldur því að listaverk 

hljóti náð fyrir augum fólks, nái jafnvel vinsældum og hvernig smekkur tengist vali 

fólks í þeim efnum. Niðurstaða Kristínar er að tengsl séu á milli „félagslega 

viðurkennds smekks og stéttar“ (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2016, bls. 3). Því sé ekki um 

sjálfsprottna reynslu að ræða, heldur læri einstaklingurinn að meta listina eftir því sem 

hann ber hana oftar augum. Vill Kristín meina að stjórnendur safna hafi orðið 

meðvitaðir um þetta í seinni tíð, þar sem þeir leggi áherslu á afþreyingargildi frekar en 

þekkingu, í þeim tilgangi að laða til sín fleiri safngesti. Með þessu eru þeir að reyna að 

höfða til breiðari markhóps, þar sem boðið er upp á auðveldari og þekktari þemu sem 

fleiri hópar tengja við. Þannig er afþreying orðin hluti af safnastarfsemi og mikilvægur 

þáttur í starfsemi þeirra. 
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2.3.  UPPELDI FORELDRA/FYRIRMYNDIR Á HEIMILI 

 

Bourdieu o.fl. (1991) sögðu safnaáhuga vera lærða hegðun, en ekki meðfæddan smekk 

líkt og félagsfræðingar samtíma þeim hafi haldið fram. Áhuginn ykist þannig með 

hverju skiptinu sem list væri litin augun, því væri hér um reglubundna og endurtekna 

æfingu að ræða. Oftast væri um uppeldisleg áhrif að ræða og gerðist þetta í samfylgd 

með listhneigðum foreldrum viðkomandi barna sem tækju börnin með í safnheimsókn. 

Van Eijck (1997) rannsakaði hvaða áhrif fjölskyldur og velgengni í skóla hafa á 

menningarneyslu í tilfelli systkina. Þar kemur fram að menningarauður foreldra er 

stærsti áhrifaþátturinn varðandi menningarneyslu barna sinna og skiptir örvun foreldra 

lykilhlutverki. Börnin læra það sem fyrir þeim er haft, áhuginn kemur þannig ekki af 

sjálfu sér. Fram kemur í rannsókn Van Eijck að menntun systkina hefur óveruleg áhrif. 

Einnig kemur fram að foreldrar miðla menningarauði sínum mest til frumburðar síns 

heldur en yngri barna sinna.  

Niðurstöður rannsóknar Christin (2012) eru í samræmi við fyrri rannsóknir um að 

fylgni er milli menntunarstigs foreldra og menningarneyslu barna þeirra á sviði 

hámenningar (e. highbrow). Þeir sem hafa notið listfræðslu í æsku eru mun líklegri til 

að vera virkir menningarneytendur þegar þeir vaxa úr grasi.  

DiMaggio (1982) kannaði áhrif menningarþátttöku á einkunnir bandarískra 

nemenda við gagnfræðaskóla. Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að bakgrunnur 

fjölskyldu skipti minna máli þegar kemur að frammistöðu í skóla heldur en fyrri 

rannsóknir höfðu bent til. Má rekja það til þess að félagslegur hreyfanleiki meðal 

bandarískra nemenda sé mun meiri heldur en sambærileg rannsókn Bourdieu sýndi 

fram á. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að menningarauður hefur áhrif á 

frammistöðu í skóla, þannig útskýra einkunnir einungis 30% skólaárangurs. Minni 

tengsl voru milli bakgrunns foreldra og frammistöðu í skóla. Ennfremur kom fram að 

menningarauður er mismunandi á milli kynjanna. Menntun foreldra skiptir miklu máli 

þegar kemur að miðlun menningarlega yfirburða, sér í lagi hjá dætrum en hún hefur í 

60% tilfella áhrif hjá þeim en einungis 30% hjá sonum. Aðrar rannsóknir sýna fram á 

að menningarauður og smekkur fyrir hámenningu færist milli kynslóða og að 

mismunandi neysla á menningarafurðum sé háð stéttaskiptingu (DiMaggio og Useem, 

1978).  

Van Wel, Couwenbergh-Soeterboek, Couwenbergh, Ter Bogt og Raaijmakers 

(2006), rannsökuðu mismunandi menningarþátttöku unglinga af mismunandi 
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þjóðernum í Hollandi og hvernig menningarauður flyst eða er miðlað milli kynslóða (e. 

cultural reproduction). Lögðu þau spurningakönnun fyrir 698 unglinga búsetta í stærri 

borgum Hollands. Spurt var út í menningarþátttöku þeirra, annars vegar þar sem þeir 

væru gerendur á borð við tónlist, dans, leiklist og teikningu og hins vegar 

menningarþátttöku þar sem þeir eru áhorfendur; tónleikar, söfn og leikrit. 

Rannsakendur höfðu búist við því að minni þátttöku væri að vænta hjá 

minnihlutahópum af öðrum þjóðernum en engin merki fundust um slíkt. Slíkt hefði 

verið í samræmi við kenningu Bourdieu (e. reproduction theory) um að þeir foreldrar 

sem hafa fetað menntaveginn og búa yfir menningarauði séu líklegri til að eiga börn 

sem vegni vel í skóla og búi yfir menningarauði (flyst milli kynslóða). Niðurstöður 

rannsóknar Van Wel o.fl. (2006) leiddi í ljós að mæður eru mestu áhrifavaldar þegar 

kemur að menningarþátttöku barna sinna, næst er það vinur barna en áhrif föður eru 

minnst. Fram kom að menningaráhugi (e. cultural interests) flyst frá móður til dóttur 

og frá föður til sonar. Einnig kom fram að vel menntuð móðir er líklegri til að eiga börn 

sem eiga velgengni að fagna í skóla. 3  Móðir sem á sér fjölbreytt áhugamál af 

menningarlegum toga og hefur jafnframt gott aðgengi að slíku, er þannig líklegri til að 

ala börnin sín upp við sömu skilyrði. Þessi móður–dóttur tenging er þannig 

grundvallaratriði þegar kemur að því að miðla menningarauði milli kynslóða. 

Niðurstaðan var sú að foreldrar og eldri systkini séu fyrirmyndir og hafi meiri áhrif á 

menningarneyslu barna sinna heldur en áhrif menningarlegrar þátttöku í skóla sem voru 

hverfandi. Hins vegar séu meiri meiri tengsl milli menningarþátttöku og menntunarstigs 

hjá fullorðnum.  

Þáttur skóla vegur meira heldur en menntun foreldra að mati Kracman (1996). 

Menntun foreldra sé líka áhrifaþáttur, þannig eykst aðsókn nemenda á söfn samhliða 

hækkandi menntun foreldra, sér í lagi móður sem hefur lokið menntaskóla. Þessir 

nemendur eru 1,52 sinnum líklegri til að stunda söfn heldur en börn móður sem hefur 

einungis lokið gagnfræðaprófi. 

 

  

                                                 
3„higher level of secondary education “. 
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3.  MENNINGARNEYSLA OG SÖFN 

 

Í þessum kafla verður fjallað um menningarneyslu almennt og stöðu safna í heiminum 

og hér á landi. Í lokin verður fjallað um skólaheimsóknir.  

 

3.1.  MENNINGARNEYSLA  

 

Menningarneysla hefur tekið miklum breytingum frá því að einungis efri lög 

þjóðfélagsins sóttu menningarviðburði. Þegar skýrsla Evrópusambandsins um aðgengi 

að menningu og menningarþátttöku (Access, 2013) er skoðuð sést að menningarneysla 

hefur dregist lítillega saman hjá Evrópubúum frá síðustu mælingum sem voru 

framkvæmdar 2007. Sé menningarneysla fólks greind kemur í ljós að sjónvarpsáhorf er 

algengasta neyslumynstrið í formi menningarneyslu. Fram kemur að svo virðist sem 

fólk hafi forgangsraðað tíma sínum í kjölfar fjármálahrunsins 2007. Það náði til flestra 

landa EES og olli því að fólk lagði áherslu á starfið, fjölskylduna og vinina en dró 

töluvert úr öðru, eins og að fara á tónleika, óperur og leikhús. Menningarþátttaka er 

meiri meðal Norður-Evrópubúa heldur en í Suður-Evrópu og má rekja það til þess að 

þau lönd komu verr út úr hruninu.  

Samkvæmt skýrslunni kemur fram að samdrátt í menningarneyslu megi tengja við 

aukið aðgengi að menningu í gegnum netið og slíkt geti haft mikil áhrif þar sem netið 

sé að breyta neyslumynstri fólks, skilin milli hver skapar og þess sem er í hlutverki 

neytanda séu alltaf að verða óljósari. Fram kemur í könnuninni að 56% Evrópubúa 

segjast sækja sér menningu í gegnum netið og 30% þeirra segjast gera það vikulega. 

Vinsælustu nettengdu menningarafurðirnar voru: Fréttamiðlar á borð við dagblöð 

(53%), menningartengd upplýsingaleit (44%) og svo tónlist eða útvarp (42%). Fylgni 

var milli áhuga og menntunar og þannig kemur fram hjá þeim þátttakendum úr röðum 

menntafólks sem taka sjaldan þátt í menningarviðburðum, að þeir vildu gjarnan fara 

oftar en tímaskortur hamlaði því að þeir kæmust oftar.  

Einnig var fylgni milli reynsluleysis og áhugaleysis, sem endurspeglaðist í því að 

þeir sem höfðu litla reynslu af menningu höfðu að sama skapi minni áhuga á henni sem 

er í samræmi við kenningar Danto (1995) og Bourdieu (1984), sem ganga út á að 

myndlistaráhugi aukist með hverju skiptinu. Þá skýrir skýrsla Access frá því að þeir 

sem standa illa fjárhagslega leyfi sér síður að neyta menningar, þar sem annað hafi 

forgang.  
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Að lokum mæla skýrsluhöfundar með því að sá hópur sem menn ættu helst að 

einbeita sér að og rækta langtímasamband við sé ungt fólk, þar á meðal námsmenn á 

aldrinum 15–24 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýni að þessi hópur taki virkari þátt 

í menningarneyslu heldur en aðrir samanburðarhópar, auk þess sem fram hafi komið að 

þessi aldurshópur sé hvað móttækilegastur fyrir því að prófa mismunandi svið 

menningar. Skýrsluhöfundar bæta við að sé ætlunin að ná til þeirra sem taki minnstan 

þátt í menningarlífi, þá ættu menn að höfða til þeirra sem eru utan vinnumarkaðar, 

atvinnulausra, fátækra, þeirra sem flosna snemma upp úr skóla. Þar sem þetta séu allt 

hópar sem söfnin gætu gert svo mikið fyrir og virkjað. Að endingu kemur fram að til 

þess að þetta nái fram að ganga sé nauðsynlegt að efla listfræðslu í skólum. 

Fram kemur í rannsókn Vander Stichele og Laermans (2006) að menningarþátttaka 

eykst samhliða hækkandi menntunarstigi. Það fari hins vegar eftir aldri hvaða tegund 

menningar verður fyrir valinu hverju sinni. Þannig velji til að mynda eldri þátttakendur 

yfirleitt hefðbundnar fagrar listir/myndlist (e. fine art) en þeir yngri virðast hneigjast 

bæði til hámenningar (e. high culture) og dægurmenningar (e. popular culture), þeir 

taka þannig þátt í fjölbreyttari tegundum menningar.  

DiMaggio og Mukhtar (2004) benda á í rannsókn sinni um menningarþátttöku í 

tengslum við menningarauð í Bandaríkjunum, að menningarneysla hefur breyst mikið 

síðustu áratugi. Þannig er meiri aðsókn í djass og listasöfn sem starfa á sviði myndlistar 

á meðan aðsókn í sviðslistir hefur dregist saman og má ástæðuna rekja til aukinnar 

samkeppni við heimaafþreyingar. Ástæðuna fyrir auknum vinsældum listasafna og 

djassins má að mati DiMaggio og Mukhtar rekja til þess að þau standa fyrir 

fjölmenningu og í ljósi þess að samsetning íbúa hefur breyst mikið, fjölþjóðlegra 

umhverfi, eiga þessi listform auknum vinsældum að fagna, á meðan önnur listform eins 

og ballett og ópera höfða ekki jafn mikið til allra kynþátta. DiMaggio og Mukhtar benda 

á að svo virðist sem að listasöfnin og djassinn standi best að vígi af ofantöldum 

listformum þegar kemur að samkeppni frá íþróttum, sjónvarpi, netinu og tölvuleikjum. 

Ástæðan sé sú að list- og djassunnendur búi yfir menningarauði sem þeir séu ekki 

reiðubúnir að fórna þrátt fyrir offramboð alls kyns afþreyingar.  

Fram kemur hjá DiMaggio og Mukhtar (2004) að foreldrar og ekki síður einstæðir 

foreldrar standi almennt frammi fyrir þeim hindrunum að erfitt sé að finna afþreyingu 

sem henti fjölskyldunni. Þá benda þeir á að unglingar einstæðra foreldra eða stjúpbörn 

séu ólíklegasti hópur unglinga til að fara á listasöfn eða taka þátt í listnámskeiðum og 

það megi rekja til þess að samsetning fjölskyldna sé orðin flóknari en áður. 



 

26 

 

3.1.1.  Menningaralætutilhneigingar 

 

Menningarneysla hefur breyst mikið í gegnum tíðina og því er mikilvægt að taka fyrir 

hugtakið menningaralætutilhneigingar (e. cultural omnivore). Warde o.fl. (2007) benda 

á að þetta hugtak hafi orðið til í kjölfar breyttrar menningarneyslu, einkum hjá 

Vesturlandabúum sem sæki í auknum mæli í fjölbreyttari tegundir menningar en áður 

tíðkaðist. Þessi fjölbreytni virðist hafa valdið því að ákveðinn hópur, sem á það 

sammerkt að vera vel menntaður og móttækilegur fyrir margvíslegri menningu, hefur 

þróað með sér ákveðin gildi sem endurspeglast í auknu umburðarlyndi fyrir 

mismunandi listformum. Afleiðing þessa er að verulega hefur dregið úr 

snobbtilhneigingum (e. snobbery). Sé greint hverjir falla einna helst undir 

menningaralætutilhneigingar sést að velmenntaðar konur á miðjum aldri, sem sækja 

fjölbreytta viðburði eru þarna í afgerandi meirihluta (Relish, 1997). 

Peterson og Kern (1996) benda á í niðurstöðum rannsóknar sinnar að menningarvitar 

(e. highbrows) í Bandaríkjunum hafi með tímanum þróað með sér auknar 

alætutilhneigingar (e. omnivorousness) umfram aðra hópa. Þetta megi greina í 

fjölbreyttari smekk menningarvita fyrir menningu, auk þess sem þeir taki þátt í 

fjölbreyttari viðburðum samanborið við fyrri kynslóðir þeirra, sem hneigðust meira til 

snobbs (e. snobbishness). Enda hafi það verið hluti af stöðutákni þeirra og til 

aðgreiningar frá öðrum stéttum, sem hneigðust frekar til dægurmenningar. Peterson og 

Kern (1996) telja að það sem hafi valdið þessari breytingu sé annars vegar tilurð nýrra 

kynslóða menningarvita og hins vegar breytingar sem urðu á meðal menningarvita á 

öllum aldri upp úr 1980, þar sem verulega dró úr snobbtilhneigingum. Aðrar 

samfélagsbreytingar af pólitískum og sögulegum toga hafi þar haft áhrif, auk 

margvíslegra annarra átaka og breytinga sem urðu í kjölfar fjölmiðlavæðingar og aukins 

aðgengis að upplýsingum. Þannig leiða breytt gildi og áhrif frá alþjóðasamfélaginu af 

sér aukið umburðalyndi fyrir mismunandi þjóðernum.  

Rannsókn Vander Stichele og Laermans (2006) sem kannaði menningarþátttöku 

innan Flanders leiddi m.a. í ljós að þátttaka eykst samhliða menntun sem er í samræmi 

við fyrri rannsóknir á þessu sviði (Bourdieu, 1984; Hendon, 1990). Skýrsluhöfundar 

benda á að þrátt fyrir að einhver hafi menningaralætutilhneigingar, þýði það samt ekki 

að viðkomandi sækist endilega minna í listir. Hins vegar sé þessi hópur yfirleitt vel 

menntaður, gegni ábyrgðafullum störfum og því sé lítill tími aflögu hjá viðkomandi til 

afþreyingar, einkum eigi þetta við fjölskyldufólk. Sumir einstaklingar þrói þannig með 



 

27 

 

sér menningaralætutilhneigingar og sammerkt sé með þeim að vera 45 ára eða yngri, 

vel menntaðir, menningarlega víðsýnir og önnum kafnir. Þessi hópur beri heitið 

hopparar (e. hoppers) sem megi rekja til fjölbreytni þeirra menningarviðburða sem þeir 

sækja; „smá hér og smá þar, en aldrei mikið af því sama“4. Þátttökumynstur þeirra sé 

því mjög dreift og erfitt að henda reiður á því. Einnig kom fram í rannsókn Vander 

Stichele og Laermans (2006) að lítill hluti þátttakenda rannsóknarinnar hneigðist 

eingöngu til lista, svokallaðir listaalætuþátttakendur (e. omnivore art participants). 

Aftur á móti reyndist stærri hópur þátttakenda taka þátt í listaviðburðum óreglulega eða 

af og til og flokkast þeir sem tilfallandi listaþátttakendur (e. incidental art participants). 

Að mati Vander Stichele og Laermans (2006) sýna þessar niðurstöður að 

neyslumynstrið sé orðið mun dreifðara en áður, fólk haldi sig ekki lengur við eina 

tegund menningar eins og fyrri kynslóðir gerðu, skiptingin sé því ekki jafn skýr og 

skilin orðin óljósari.  

Chan og Goldthorpe (2007) skilgreindu þrjár gerðir myndlistarneytenda (e. visual 

art) í rannsókn sinni á menningarneyslu á myndlist í Englandi: Þá sem hafa 

alætutilhneigingar (e. omnivores), þá sem fara sjaldnar en á sérhæfðari viðburði og 

sýningar (e. paucivores) og hina menningarsnauðu neytendur (e. non-consumers) eða 

óvirku (e. unactives). Rannsóknin sýndi að skilgreining þeirra sem neyta einungis 

einnar tegundar menningar (e. univores) virðist ekki eiga við flokkun 

myndlistarneytenda. Hún eigi frekar við önnur svið menningar eins og dans, leiklist, 

tónlist eða kvikmyndir. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að atvinna hefur meiri áhrif 

á menningarneyslu heldur en stétt eða tekjur, þá er menntun meiri áhrifaþáttur heldur 

en atvinna. Niðurstöðurnar sýndu einnig að menningarsnauðir og óvirkir neytendur 

koma bæði úr lægri stöðum sem og hafa minni menntun að baki, heldur en þeir 

neytendur með alætutilhneigingar eða þeir sem fara sjaldnar og á sérhæfðari sýningar. 

Neytendur með alætutilhneigingar neyta mestrar myndlistar af þessum þrem hópum. 

Þrátt fyrir að koma úr efri lögum þjóðfélagsins tilheyra þeir samt minnihluta, engu að 

síður flokkist þeir til elítu stéttarinnar (e. cultural elites). 

Samanburðarrannsókn DiMaggio (1996) á safngestum listasafna (e. art-museum 

visitors) og þeirra sem sækja þau ekki (e. non-visitors) í Bandaríkjunum er ekki ósvipuð 

rannsókn Chan og Goldthorpe (2007) hér að ofan. DiMaggio skoðaði sérstaklega hvort 

tengsl væru milli aðsóknar og félagslegra og stjórnmálalegra viðhorfa. Niðurstaðan er 

                                                 
4 „a little bit here, a little bit there, but never a lot of the same“ 
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sú að safngestir listasafna eru víðsýnni, umburðalyndari fyrir menningu annarra þjóða, 

þolinmóðari, frjálslyndari og mun áhugasamari um hámenningu miðað við þá sem fara 

ekki á listasöfn. Safngesturinn er listunnandi (e. art lovers) og sækir söfnin reglulega. 

Þá eru þeir sem fara einstaka sinnum á söfn (e. casual visitors), þetta eru þeir sem fara 

einungis í tengslum við skólaheimsóknir eða af því að vinur fékk þá til að fara með sér. 

Viðhorf þessa hóps er samt ekki ósvipað þeirra sem fara aldrei. Þá er það hópurinn sem 

fer af og til (e. occasionally), sammerkt með þessum hópi er að aðilum í honum líður 

vel á söfnum en eru samt ekki sérlegir áhugamenn um list, né listnemar. Fyrir þeim eru 

listasöfn spennandi valkostur til að upplifa menningu og listir.  

DiMaggio (1996) bendir á að listasöfn séu frábrugðin stofnunum sem starfa á sviði 

sviðslista þar sem umgjörð þeirra síðarnefndu sé bæði umfangsmeiri og 

kostnaðarsamari, því sé lítið pláss fyrir áhættur, sem valdi því að sýningar séu helst ekki 

settar upp nema vitað sé að þær tryggi metaðsókn. Uppbygging listasafna sé aftur á 

móti allt öðruvísi, þau samanstandi af mörgum herbergjum sem hýsa mismunandi 

listaverk. Því geti safngesturinn farið í gegnum viðkomandi listasafn á eigin hraða og 

forsendum og velji þannig bæði úr það listasafn og þau verk sem hann kýs hverju sinni, 

sem og tímanum sem hann er reiðubúinn að verja í heimsóknina. Þetta sé ástæða þess 

að listasöfn standi betur að vígi í samkeppninni við netið heldur en leikhús.  

 

3.1.2.  Menningarsérfræðingar 

 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í gegnum tíðina á menningarneyslu en 

flestar hafa ekki tekið með í reikninginn kynjamun í þeim efnum. Fram kemur í 

rannsókn Van Wel o.fl. (2006) að konur hafa yfirburði fram yfir karla þegar kemur að 

menningarneyslu og miðlun menningarauðs til barna sinna.  

DiMaggio (2004) og Collins (1988) benda á að þessi tilhneiging kvenna til að vera 

menningarsérfræðingar (e. cultural specialists) megi rekja til 19. aldarinnar þegar 

mæður í miðstéttarfjölskyldum sáu um að veita börnum sínum menningarlegt uppeldi, 

sér í lagi dætrum til að gera þær betur í stakk búnar að taka þátt í félagslífi viðkomandi 

stéttar. Ennfremur kemur fram að virkni konu á menningarsviðinu hefur sömuleiðis 

áhrif á virkni maka hennar á sama sviði. Eftir því sem menntunarstig makans er hærra, 

þeim mun meiri líkur eru á sameiginlegri þátttöku þeirra, sem og á einstaklingsgrunni. 

Sé þessi umfjöllun sett í samhengi við hliðvarða (e. gatekeeper) hugtak Becker (1984), 

sem gengur út á það vald sem gagnrýnendur og sýningarstjórar hafa, þar sem þeir ráða 
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hvaða verk eru birt eða gefin út hverju sinni, þá má segja að konur hafi stýrt og haft 

áhrif á menningarneyslu og menningariðkun fjölskyldna sinna sem og þeim 

menningarviðburðum sem sóttir voru hverju sinni. Sé skoðað hverjir kaupa helst miða 

á viðburði hérlendis, t.d. í Hörpu, sést að konur eru í meirihluta kaupenda (Harpa, 

2017). Konur eru líka í afgerandi meirihluta (62%) þegar skoðuð er kaupdreifing 

kynjanna á sölu Menningarkorts Reykjavíkur (Menningar- og ferðamálasvið, 2017).  

Christin (2012) rannsakaði bilið milli kynjanna þegar kemur að menningarþátttöku 

og samkvæmt hennar rannsókn er þátttaka kvenna 25% meiri en karla. Ástæður fyrir 

þessum kynjamun eru annars vegar sögulegar en fyrst og fremst liggja þær í 

mismunandi uppeldi kynjanna. Christin (2012) bendir á að konur hafa í gegnum tíðina 

verið virkari á menningarsviðinu heldur en karlar. Þá fái stúlkur meiri listfræðslu í æsku 

heldur en drengir og áhuginn viðhaldist yfirleitt fram á fullorðinsár. Í þessu sambandi 

er vert að benda á skrif Tepper (2000) en þar kemur fram að kynin iðki kynbundin 

áhugamál. Þannig séu drengir séu hvattir til áhugamála þar sem meiri átök fara fram, 

áhugamál sem ýta undir meiri samkeppni, sem og leiðtogahæfni. Á meðan eru stúlkur 

frekar hvattar til rólegri iðkunar eins og lesturs eða listnámskeiða sem þykja kvenlegri. 

Þetta uppeldi skilar sér í ójöfnuði þegar börnin eru vaxin úr grasi og fara á 

vinnumarkaðinn sem og á stjórnmálagrundvelli. 

Rannsókn Upright (2004) fjallar um félagsauð (e. social capital) og 

menningarþátttöku í samhengi við áhrif maka og aðsókn á listviðburði. Þar kemur fram 

að fyrri rannsóknir hafi einblínt aðallega á áhrif fjölskyldna eða uppeldisleg áhrif og 

mismunandi þátttöku milli einstaklinga, hins vegar hafi þær gleymt að taka með í 

reikninginn áhrif félagslegra áhrifa (e. social relationship) sem hafi oft mótandi áhrif á 

menningarþátttöku á fullorðinsárum. 

 Í þessu sambandi er vert að minnast á rannsókn DiMaggio (2004) þar sem hann 

skoðar sérstaklega kynbundinn mun kynjanna þegar kemur að miðlun menningarauðs 

og áhrifum tengslanets (e. social networks) í tengslum við listir og tekur fyrir 

listneytendur (e. art consumers). DiMaggio bendir á að Bourdieu hafi rannsakað vel 

áhrif fjölskyldubakgrunns á menningarauð en hafi gleymt að taka aðra þætti með í 

reikninginn eins kynbundinn áhuga, mismunandi þátttöku kynjanna í listum og 

menningu og ekki síst áhrifum maka, þar sem Bourdieu hafi verið svo upptekinn af 

einstaklingnum og mun milli einstaklinga.  

Fram kemur í rannsókn Upright (2004) að áhrif maka skipta oftar en ekki sköpum 

þegar kemur að menningarþátttöku hjóna og hefur þar bæði áhrif menntun maka sem 
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og virkni hans á menningarsviðinu, eins getur þetta haft mikið um að segja um hvort 

fólk fari saman eða einsamalt á menningarviðburði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að listviðburðir eru félagstengdir og ekki bara í þeim skilningi sem stöðutákn heldur 

sem tækifæri fyrir hjón til að eiga sameiginlegt áhugamál og/eða verja saman gæðatíma. 

Konur hafa meiri áhrif á menningarþátttöku og listáhuga maka sinna heldur en öfugt. 

Þá kemur fram að margir aðrir þættir hafa áhrif á listáhuga eins og aðgengi ungmenna 

að listum, menntun, aldur, kyn, kynþáttur og tekjur.  

Lizardo (2006) bendir á að konur sem séu á vinnumarkaði eru mun líklegri (60%) til 

að sækja menningarviðburði heldur en karlmenn sem eru á vinnumarkaði. Sé horft á þá 

sem eru ekki á vinnumarkaði þá er þessi kynbundni munur ekki til staðar í 

menningarneyslu. Lizardo (2006) bendir á að kynjahlutfallið snúist hins vegar við þegar 

skoðuð er menningarþátttaka námsmanna en þar eru karlmenn í meirihluta þeirra sem 

sækja menningarviðburði. Það sem útskýri þessa breytingu má rekja til kynslóðamunar 

og hugarfarsbreytingar. Þeir námsmenn sem hér er átt við eru að meðaltali 25 ára. Að 

mati Lizardo sýnir þessi viðsnúningur að því að annað hvort muni þessi kynbundna 

menningarþátttaka hverfa með komandi kynslóðum eða þá að þetta hafi þau áhrif að 

karlmenn séu virkir menningarneytendur á námsárum sínum en dragi svo úr þeirri 

þátttöku þegar þeir komi á vinnumarkað. 

 

3.1.3.  Áhrif tímaskorts á menningarneyslu 

 

Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins um menningarneyslu kemur fram að 

tímaskortur auk áhugaleysis eru helstu ástæður þess að fólk neytir ekki meiri 

menningar. Þeir sem nefna tímaskort sem ástæðu eru yfirleitt þeir sem eru í vinnu og 

eru á aldrinum 24–39 ára og 40–54 ára (Access, 2013). 

 Kraaykamp o.fl. (2008) rannsökuðu hvaða áhrif tímaskortur hefur á 

menningarþátttöku í Hollandi hjá einstaklingum annars vegar og hins vegar pörum, í 

tilfelli menningarviðburða. Rannsóknin beindist mest að útivinnandi pörum, svo 

barnafólki með ung börn og að lokum að sameiginlegri menningarþátttöku. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að fylgni er milli lengdar vinnuviku og menningarþátttöku, 

þannig er minni menningarþátttaka er hjá körlum sem eru í fullu starfi en hjá þeim sem 

eru í hlutastarfi. Starfshlutfall hefur hins vegar hverfandi áhrif á þátttöku kvenna. 

Tímaskortur er ekki einstaklingsbundinn eins og áður var talið, heldur hefur hann dregið 

mest úr menningarþátttöku fjölskyldna. Fram kemur að menningarþátttaka er minnst 
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hjá pörum sem eru í fullu starfi en hefur minni áhrif á þátttöku fólks sem kemur úr 

öðrum fjölskyldumynstrum. Rannsakendur fundu hins vegar engar augljósar ástæður 

fyrir þessum mun og telja að þetta þarfnist frekari rannsókna í framtíðinni og hvaða 

ástæður liggja að baki sameiginlegri menningarþátttöku. Ástæður fyrir þessari 

takmörkuðu þátttöku para má sennilega finna í því að þau vilji síður ganga á 

sameiginlegar samverustundir. Tímaskortur útskýrir hins vegar ekki laka þátttöku 

þeirra sem eru án atvinnu. Þar liggja aðrar útskýringar að baki eins og lítið tengslanet. 

Kraaykamp o.fl. (2008) enda svo á að benda á að ætli menn sér að ýta undir 

menningarþátttöku karla þurfi að stytta vinnutíma þeirra.  

 Eins og Kraaykamp o.fl. (2008) bendir Christin (2012) á að langur vinnutími dragi 

úr menningarþátttöku. Þá virðist hækkandi menntunarstig kvenna ekki ýta undir 

menningarneyslu þeirra að neinu ráði. Þátttaka hjóna á viðburðum eins 

sinfóníutónleika, óperur, leikhús og listasöfn er umtalsvert minni en þeirra sem eru 

einhleypir. Talsvert hefur dregið úr þátttöku á viðburðum sem eru á sviði sviðslista og 

lista. Aðalástæðuna virðist mega rekja til menningaralætutilhneiginga en unga fólkið 

fellur frekar í þann flokk og virðist vilja hafa úr meiri fjölbreytni að velja.  

 

3.1.4. Menningarneysla – Ísland 

 

Sé menningarneysla á Íslandi greind eftir kynjum sést á mynd 1 að hún er meiri meðal 

kvenna heldur en karla, en samkvæmt upplýsingum um kaupdreifingu á viðburði í 

Hörpu (2017) eru konur í meirihluta þeirra sem kaupa miða á viðburði þar. 

 

Mynd 1: Kaupdreifing á viðburði í Hörpu. (Heimild: Harpa, 2017). 
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Þegar skoðað er hverjir fóru á tónleika í Hörpunni árið 2014 (mynd 2) sést að konur eru 

í miklum meirihluta kaupenda eða 71%, karlar ekki nema 20% og restin er keypt í 

miðasölu þar sem kynið kemur ekki fram. Miðað við þetta hefur dregið verulega úr 

muninum milli kynjanna sé horft á þróunina frá 2015 til 2017. Séu niðurstöður 

kaupdreifingar 2015 skoðaðar út frá aldri sést að langflestir kaupenda eru á aldrinum 

33–47 ára en 55–69 ára eru líka stór hluti kaupenda.  

 

 

Mynd 2: Kaupdreifing á fjölskyldutónleika í Hörpu árið 2014. (Heimild: Harpa, 2015). 

 

Þegar rýnt er í sölutölur og kaupdreifingu Menningarkorts Reykjavíkur5 á mynd 3, sést 

að meirihluti korthafa eru konur eða 62%.  

 

 

Mynd 3: Menningarkort Reykjavíkur – almenn kort og virk kort: Skipting 

eftir kyni. (Heimild: Menningar- og ferðamálasvið, 2017). 

                                                 
5 Menningarkort Reykjavíkur veitir korthöfum frían aðgang að Listasafni Reykjavíkur (Hafnarhús, Kjarvalsstaðir og 

Ásmundarsafn), Borgarsögusafni Reykjavíkur og Borgarbókasafni Reykjavíkur. Aukinheldur veitir kortið ýmis fríðindi, tilboð og 

afslætti (Menningarkort Reykjavíkur, ed.). 
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3.2.  SÖFN 

 

Listir og menning hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda, listmunir hafa verið varðveittir 

á kerfisbundinn hátt öldum saman og þá oft í sérstökum byggingum eins og til að mynda 

söfnum. Söfn gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu og er starfsemi þeirra af 

margþættum toga eins og Latham og Simmons benda á (2014). Hugtakið safn (e. 

museum) er ævafornt en „Orðið safn er dregið af gríska orðinu „mouseion“ og þýðir 

staðurinn þar sem skáldgyðjurnar búa“ (bls. 3 [mín þýðing].6 Latham og Simmons segja 

að musteri Muses frá þriðju öld fyrir Krist tákni eiginlega fyrsta safnið þar sem haldið 

var með kerfisbundnum hætti utan um þekkingu og hluti.  

Söfn eru af öllum stærðum og gerðum, hér er átt við söfn sem eru rekin án 

hagnaðarsjónarmiða, þau sem starfa í þágu almennings og hafa það hlutverk að safna, 

varðveita og miðla menningarverðmætum samfélagsins til almennings á skemmtilegan 

og fræðandi hátt. Alþjóðaráð safna ICOM (2007) skilgreinir safn á eftirfarandi hátt: 

 

Safn er varanleg stofnun opin almenningi, sem ekki er rekin í 

hagnaðarskyni heldur í þágu þjóðfélags og framþróunar og hefur það 

hlutverk að safna efnislegum heimildum sem snerta manninn og 

umhverfi hans, standa vörð um þær, rannsaka þær, miðla 

upplýsingum um þær og hafa þær til sýnis, svo að þær megi nýtast til 

rannsókna, fræðslu og skemmtunar [mín þýðing].7  

 

Öllu ítarlegri skilgreiningu er að finna í Safnalögum nr. 141/2011 en þar segir í 3. grein, 

að „Þau skulu vera opin almenningi.“ Ef við horfum á þetta út frá listasöfnum þá er 

markmiðið að tryggja menningararf og að draga fram listasögu landsins. Ennfremur 

skuli tryggja að almenningur hafi aðgengi að safneign safna með það fyrir augum að 

„auka lífsgæði“ þeirra sem og að bæta skilning þeirra á listum og menningu: 

 
Söfn í skilningi laga þessara eru varanlegar stofnanir sem starfa í þágu 

almennings og eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Þau skulu vera opin 

almenningi. 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 

                                                 
6 „The word museum is derived from the Greek word mouseion, meaning the place where the muses 

dwell. “ 
7 „A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open 

to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and 

intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and 

enjoyment”. 
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leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun 

og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda. Söfn skulu stunda 

markvissa söfnun muna og heimilda til að safnkostur þeirra gefi sem 

heildstæðasta mynd af sérsviði þeirra. 

 

Listasöfn eru einnig mörg og fjölbreytt, hér er átt við þær tegundir safna sem safna 

eingöngu myndlist, fögrum listum, handverki, nytjalist og alþýðulist. Samkvæmt 

skilgreiningu Latham og Simmons (2014) telst listasafn vera eftirfarandi: 

 
Undir flokk listasafna falla söfn sem safna fyrst og fremst verkum 

sem falla undir fagrar listir, handverki og nytjalist og alþýðulist. 

Listasöfn eru byggð á fagurfræðilegri heimspeki og mikilvægum 

hugleiðingum um eðli og skilningi á list og staðsetningu hennar innan 

menningar (bls. 72 [mín þýðing]).8 

 

Söfn voru opnuð almenningi upp úr miðri 19. öld eins og kemur fram í bók Bennett 

(1995) The Birth of the Museum. Fyrir þann tíma höfðu söfn einungis verið aðgengileg 

hirðinni og efri stéttum samfélagsins. Markmið með þessari opnun fyrir almenningi var 

að halda lýðnum frá áfengi, glæpum og óreglu, ennfremur var þetta liður í því að 

siðvæða alþýðuna og innprenta hjá þeim lög, reglur og bönn ríkjandi valdhafa. 

Hugsunin með þessu var að hinn vinnandi maður gæti gert eitthvað uppbyggilegt þegar 

hann ætti frí, sem myndi auðga anda hans, bæta siðferði og hátterni auk þess að halda 

honum frá ólifnaði, áflogum og krám. Reyndust söfnin þannig í raun mannbætandi, þar 

sem fljótlega fóru þeir sem sóttu söfnin að leggja meira upp úr klæðnaði, hátterni og 

lögðu til hliðar slæma siði og ávana, eins og upphaflega hugsunin með þessari opnun 

safnanna fyrir almenningi gekk út á. Má segja að hér hafi orðið fyrsti vísirinn að 

borgarastéttinni, þar sem sá hópur tileinkaði sér leikreglur safnanna og aðgreindi sig 

þar með frá hinum óhefluðu. Söfn voru eitt aðalverkfæri ríkisins í baráttunni við að 

uppfæra og siðvæða almenning og í að koma skoðunum ríkjandi valdhafa inn hjá 

almúganum (Bennett, 1995). Bennett fjallar einnig um þá breytingu sem varð á söfnum, 

þegar þau fóru að snúast um gestinn frekar en sýninguna, skapa rými þar sem athugun 

fer fram.  

  

                                                 
8 “The category of art museums includes museums that are primarily collect fine art, craft and applied 

art, and folk art. Art museums are based on aesthetic philosophy and critical reflections on the nature 

and appreciation of art and its place in culture.” 
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3.2.1. Þróun safna 

 

Í bókinni Making museum matter eftir Weil (2002), kemur fram að starfsemi safna hafi 

breyst frá því að snúast um eingöngu að safna saman og varðveita listaverk og 

menningarminjar yfir í að starfa í þágu almennings. Áður voru söfn byggingar sem 

hýstu listaverk og menningarminjar, þar sem meginhlutverk starfsfólks gekk út á að 

halda utan um verkin. Þetta var því meira eins og starf húsvarðar frekar en að þjónusta 

almenning, lítill sem enginn fókus var settur á safngesti enda var um frekar fámennan 

hóp að ræða sem sótti söfn. Eftir seinni heimsstyrjöldina fjölgaði söfnum í heiminum 

gríðarlega eða um ¾ og aðalbreytingin fólst í því að nú var hugsunin með söfnum að 

þau væru til að þjónusta almenning og að menntun væri megintilgangur þeirra.  

Samkvæmt Weil (2002) hafa söfn nútímans tileinkað sér meira hugsun 

markaðsfræðinnar þar sem menn reyna alltaf að vera skrefinu á undan neytandanum 

sjálfum. Reynt er að sjá þarfir og væntingar neytandans á undan honum sjálfum og 

bjóða upp á verk og sýningar sem falla að þessum óskum, þannig eigi megináherslan 

að vera á gestinn og að upplýsa almenning. Ennfremur tekur Weil (2002) fram að söfn 

hafi ákveðna sérstöðu fram yfir aðra afþreyingu, þau geti sem dæmi boðið upp á 

einstaka upplifun: „Söfn skapa stundum ævintýralega upplifun og jafnvel „Vá!“ 

upplifun“ sem umbreytir lífi (svo) gestarins (skáletrun mín) (bls. 48 [mín þýðing]).9 

Aukinheldur geti söfn boðið upp á reynslu sem geti styrkt fjölskylduböndin eða önnur 

persónuleg sambönd, ýtt undir áhuga á frekari menntun, vakið innblástur með fólki og 

eða aukið almennt áhuga fólks á listum.  

Weil (2002) heldur áfram og bendir á að þetta hafi einnig áhrif á styrktaraðila, þar 

sem þeir eru líklegri til að styrkja söfn sem falli að smekk fjöldans. Weil (2002) bendir 

á að í tilfelli listasafna þá segist markhópur þeirra ekki fara þangað til að læra eða láta 

þröngva upp á sig fróðleik, heldur segist fólk fara á listasöfn til að hlaða batteríin og 

auðga andann. Ennfremur beri að hafa í huga að samfélagið hefur lagt sitt af mörkum 

til safnsins með aðgangi að margvíslegri þjónustu, í formi stuðnings og skatta og því 

ætti það að fá að hafa eitthvað um starfsemi safnsins að segja.  

Í þessu samhengi er vert að minna á umfjöllun Bourdieu um listasöfn í bókinni The 

love of art. European Art Museums and their Public sem hann skrifaði ásamt Darbel og 

Schnapper (1991) en þar kemur fram að söfn hafi gleymt upphaflegu hlutverki sínu sem 

                                                 
9 Museums may sometimes provide anecdotally recoverable and even life transforming „Oh Woh“ 

experience. 
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sé að söfn starfi í almannaþjónustu. Þetta endurspeglist í því að öll umgjörð og 

yfirbygging safna sé í raun yfirþyrmandi sem sést til að mynda í mikilfenglegum og 

gríðarstórum byggingum, sem eigi að vera táknmynd um ríkidæmi fyrri tíma. 

Staðreyndin sé hins vegar sú að í stað þess að almenningur upplifi að listasafnið sé 

þeirra staður, sé tilfinningin sú að þetta séu ósnertanlegir staðir, allt að því heilagir, þar 

sem ríkir þrúgandi þögn, nánast trúarleg, þar sem má ekki snerta verkin, þar sem ríkir 

stíft viðmót og síðast en ekki síst verulegur skortur á fullnægjandi upplýsingum, eins 

og það sé með ráðum gert að halda upplýsingum frá þeim sem þangað koma. Þannig að 

upplifun hins almenna borgara sé að einungis þeir sem hafi þekkingu og vit til að bera 

geti notið og skilið þau listaverk sem séu til sýnis á listasöfnum. Það veldur því að 

almenningur fær það á tilfinninguna að listasafnið sé ekki þeirra staður heldur fyrir 

takmarkaðan hóp. Bourdieu o.fl. (1991) segja að þannig séu listasöfn í raun staður sem 

sé einokaður af afmörkuðum hópi sem býr yfir þessari færni, að meta list og 

menningarafurðir. Að mati Bourdieu o.fl. (1991) vantar listina/listasöfn meiri tengingu 

við hið daglega líf og er hann þar með kominn á sömu slóðir og Dewey (1934) sem 

benti á mikilvægi þess að færa listina aftur út á meðal fólks, en ekki loka hana af í 

glerbúri inni á safni sem gerir hana ósnertanlega fyrir almenningi.  

Skot-Hansen (1998) fjallar mikilvægi lista fyrir íbúa í bók sinni Holstebro i verden-

verden i Holstebro, en þar skýrir hún frá því hvernig litlu bæjarfélagi eins og Holstebro 

hafi tekist að breyta áður lítt þekkum smábæ, þar sem ekkert menningarlíf hafi verið 

fyrir, í þekktan og vinsælan menningarbæ. Þetta hafi gerst í kjölfar kaupa margra 

listaverka sem var dreift víðsvegar um bæinn, stofnað hafi verið listasafn í gömlu og 

fallegu húsi í útjaðri bæjarins, þannig að innan skamms hafi menningarþátttaka 

bæjarbúa í lista- og menningarlífi aukist til muna, auk þess sem þetta hafi dregið 

ferðamenn víðs vegar að.  

Að mati Latham og Simmons (2014) hefur fram til þessa verið töluvert minni áhersla 

lögð á fræðslu- eða menntunargildi listasafna heldur en aðrar gerðir safna. Sem dæmi 

hafi textar við listaverk yfirleitt verið mjög stuttir á meðan önnur söfn hafi boðið upp á 

ítarlegri lýsingar, mörg listasöfn séu þó farin að bjóða upp á greinarbetri útskýringar. 

Annað sem sé einkennandi fyrir listasöfn er að þau hafi að geyma tiltölulega fá listaverk 

en samt stóra umgjörð og margt starfsfólk.  

Peter Vergo rakti 1989 þá stefnubreytingu sem hafði orðið í safnafræðum sem hann 

kallaði hina „nýju safnafræði“ (e. the new museology), þar sem gamla stefnan snerist 

helst um stjórnun, menntun eða varðveislu en hin nýja einblíni frekar á tilgang safnsins, 
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fræðilega og mannlega þáttinn. Þarna dró hann athygli að þáttum sem áður hafði ekki 

mátt ræða eins og mikilvægi markaðssetningar og afþreyingargildis (Macdonald, 2009, 

bls. 2). Hin nýja safnafræði gengur ennfremur út á ný tengsl milli safna og samfélags 

eins og Witcomb (2007) bendir á, söfn reyni að vera staður fyrir alla. Hlutverk safna 

hafi hins vegar breyst frá því að auka siðferði og góða hegðun, í að fóstra tilvist 

menningarlegs munar. Þessi viðleitni safna til breytinga og að leggja áherslu á að allir 

séu velkomnir ætti að höfða til breiðari hóps, þar á meðal ungs fólks.  

 

3.2.2.  Samfélagslegt hlutverk safna 

 

Samkvæmt hinni nýju safnafræði þá er mikilvægt fyrir söfn að mynda tengsl við það 

samfélag sem þau starfa í, þangað eru allir velkomnir, en markaðstækifæri safna liggja 

í því að geta boðið upp á skemmtilegar og fræðandi samverustundir og að geta brúað 

bilið á milli ólíkra menningarheima (Witcomb, 2007; Crooke, 2007).  

Söfn skipta mjög miklu máli í nútíma samfélögum eins og Crooke (2007; 2009) 

leggur áherslu á. Þrátt fyrir það segir hún þau samt enn þurfa að sanna gildi sitt og sanna 

hvað þau hafa fram að færa. Duncan (1995) bendir eins og Crooke á mikilvægi 

listasafna, þar sem í þeim skarist nútíminn og fortíðin. Samfélög þurfi að geta nýtt sér 

rými listasafna betur, auk þess sem að listasöfn geti hjálpað samfélögum við að 

skilgreina sig og finna út gildi þeirra. 

Latham og Simmons (2014) benda á að ætli söfn að halda lífi í hröðum heimi 

nútímans verði þau að finna út úr styrktarmálum sínum, auk þess að halda íbúum 

stöðugt upplýstum um hvað safnið býður upp á. Hluti af því er að starfsfólkið fái 

menntun og fræðslu við hæfi og síðast en ekki síst að bjóða upp á skipulagðar 

heimsóknir fyrir börn. Með þessu móti stimplar safnið inn mikilvægi sitt og verður 

órjúfanlegur hluti af samfélaginu. Þessu tengt áréttar Crooke (2007) að mikilvægt sé 

fyrir söfn að þróast í takt við sitt nánasta umhverfi og umfram allt mynda tengsl við 

íbúa, því án fólksins hafa sýningarnar lítið vægi. Tækifæri safna er að mati hennar 

vettvangur fyrir málefni tengd líðandi stundu sem þarf að ræða um hverju sinni. Þetta 

geta verið félagsleg vandamál, mismunun, misrétti og málefni minnihlutahópa, þar sem 

sagan er sögð út frá þörfum hópsins. Þar er brýnt að auka skilning, virðingu og breyta 

hugarfari í samfélaginu og viðurkenna fjölbreytni samfélagsins. Þannig getur safnið 

byggt brú á milli ólíkra þjóðfélagshópa, haft áhrif, breytt skoðunum og viðhorfi fólks 
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(Crooke, 2007). Þessi fræði má auðveldlega yfirfæra yfir á aðrar gerðir safna eins og 

listasöfn. 

Fleiri hafa bent á mikilvægi þess að söfn fjalli um málefni og sögu minnihlutahópa 

og má þar nefna Hooper-Greenhill (1999). Samkvæmt henni sækja minnihlutahópar 

ekki söfn nema boðið sé upp á sýningu sem tengist þeirra áhugasviði og/eða menningu. 

Það er því mikilvægt að bjóða upp á sýningar sem höfða til sem flestra hópa, eins skipti 

sköpum að fá ábendingar og ráð um efnistök frá einhverjum úr hópnum. Í þeim tilfellum 

þar sem svona samvinnuverkefni tekst vel til, er jafnframt verið að leggja grunninn að 

langtímasambandi, sem bæði virkjar viðkomandi hóp sem og eykur líkurnar á að hann 

mæti oftar. Eins getur þetta gefið öðrum safngestum betri innsýn og bætt skilning á 

menningu og siðum viðkomandi minnihlutahóps. Þannig tengir safnið saman 

viðkomandi minnihlutahóp við það samfélag sem hann býr í (Hooper-Greenhill, 1999; 

Chong, 2010).  

Söfn þurfa ennfremur að endurhugsa hlutverk sitt. Það er ekki lengur bara að safna 

og varðveita hluti, heldur að starfa í þágu almennings eins og kemur fram hjá van der 

Weiden (2008) og því þarf megináherslan að vera á gestinn og meginhlutverk safnsins 

er að upplýsa þá sem koma. Ennfremur sé mikilvægt fyrir söfn að skilgreina hlutverk 

sitt innan samfélagsins vel ef þau ætla að halda velli. Mikilvægt sé fyrir þau að fá íbúa 

til samstarfs við sig, virkja þá til þátttöku, úthluta þeim verkefnum, fræða og upplýsa. 

Meta þarf við hvaða óskum á að bregðast, á hvaða hátt og í því samhengi þarf að huga 

vel að endurmenntun og þjálfun starfsmanna.  

Fram kemur í stefnu Museum Galleries Scotland (2015) að þau hafa góða reynslu af 

því að halda safnahelgi þar sem frítt er í þrjá daga samfellt inn á öll söfn Skotlands. 

Þetta hvetur söfnin til að finna út og bjóða upp á einstaka viðburði sem vekja athygli, 

ennfremur hvetur þetta til samstarfs við fyrirtæki bæjanna. Þetta átaksverkefni er 

sambærilegt við „íslenska safnadaginn“ sem er haldinn hér á landi árlega og fjölmörg 

söfn taka þátt í. Þessi opnun skosku safnanna fyrir almenningi hefur bætt ímynd þeirra, 

tengt þau betur við samfélögin og styrkt þannig böndin milli þeirra og íbúa. Síðast en 

ekki síst hafa þau náð að höfða til nýrra markhópa, eins og þeirra sem hafa ekki sótt 

söfn áður, en þessi hópur hefur stækkað um 36%. Ennfremur hafa þeir virkjað ýmsa 

hópa þjóðfélagsins til að taka þátt í ýmsum sjálfboðaverkefnum, eins og að færa listina 

til eldra fólks sem kemst ekki á söfnin. Þetta hefur gefið báðum hópum mjög mikið og 

stundum skilað viðkomandi sjálfboðaliða starfi í kjölfarið. 
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3.2.3. Markaðssetning safna 

 

Í gegnum tíðina hafa söfn verið álitin dýr og tímafrek. Því er mikilvægt fyrir söfn í 

nútímasamkeppni að þekkja kúnnahópinn sinn vel, vita bæði hvernig hann er samsettur 

og hvað hann hugsar, þ.e.a.s. hverjar eru þarfir hans, óskir og væntingar (Hooper-

Greenhill, 1999; Boddy, 2008). Markaðssetning er flókið ferli sköpunar, samskipta og 

afhendingar verðmæta sem þjónar hagsmunum viðskiptavina, stofnana og samfélags í 

heild, eins og Kotler og Keller (2016) benda á. Þeir koma líka með styttri skilgreiningu 

á markaðsfræði, en hún er „að koma til móts við þarfir með hagnaði” (bls. 27 [mín 

þýðing]).10 Markaðssetning nálgast viðskiptavininn með öflugri vitneskju um þarfir 

hans og óskir. Með því að tryggja honum aðgang að vörum eða þjónustu í því samhengi, 

má segja að söluferlið sjái nánast um sig sjálft. Verkfæri markaðsfræðanna nýtast 

menningarstofnunum sem reknar eru án hagnaðarsjónarmiða því nauðsynleg forsenda 

tilvistar þeirra er að koma til móts við þarfir gesta sinna og vinna að því að stækka þann 

hóp sem sækir menningarstofnunina heim (Kotler og Keller, 2016). 

Samkvæmt Hooper-Greenhill (1999) er samkeppni milli safna mjög mikil í 

nútímasamfélagi, kröfur neytenda aukast sífellt, sér í lagi af hálfu ungmenna sem og 

kröfur af hálfu hins opinbera og hluthafa sem gera auknar kröfur um mælanlegan 

árangur. Söfn þurfa að geta sýnt fram á gildi þeirra og mikilvægi. Þau ættu að 

framkvæma SVÓT greiningu, þar sem þau kortleggja styrkleika og veikleika sína og 

sjá hverjar eru ógnanir og tækifæri þeirra til að átta sig á hver eru markaðstækifærin 

(Hooper-Greenhill, 1999). Hooper-Greenhill nefndir mannauð sem dæmi um 

styrkleika, allur auðurinn sem getur verið fólginn í mannauði viðkomandi safns, 

sýningargripum og húsnæði. Þá hafa söfn mikið fræðslugildi, ímynd safna er þar að 

auki í það heila ágæt. Dæmi um veikleika að mati Hooper-Greenhill er stöðnun og/eða 

skortur á þjálfun hjá starfsmönnum. Þeim finnst þeir annað hvort ekki ná nógu vel til 

safngesta eða tekst illa að koma upplýsingum um sýninguna til safngesta og má þar 

bæði kenna þekkingar- og þjálfunarleysi um. Oft vanti einnig skýra framtíðarsýn sem 

og stefnumótun og upplýsingaflæði. Endurmenntun starfsmanna sé oft ábótavant sem 

geti leitt til þess að starfsmenn verði þröngsýnir, staðnaðir, hræddir við breytingar og 

vanti heildarsýn og þekkingu til að geta sinnt starfi sínu sem best. Ennfremur þarf að 

huga vel að markaðsmálum til að starfsemi safns geti þrifist eins og best verður kosið. 

                                                 
10 „meeting needs profitably“ 
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Johnová (2015) er sérfræðingur í markaðssetningu á listum, samkvæmt henni ber að 

hafa margt í huga þegar starfsemi safna er skipulögð. Hún bendir á að mikilvægt er að 

greina markhópinn út frá margvíslegum þáttum og ekki einungis út frá, kyni, aldri og 

menntunarstigi, heldur þáttum eins og um hvers konar aðila er um að ræða: heimamenn, 

ferðamenn, sérfræðinga, gagnrýnendur og aðra hagsmunaaðila. Þá þurfi sýningin og 

listaverkin að höfða til allra þessara aðila. Johnová leggur áherslu á að huga þurfi að 

öllum þáttum markaðsmála, allri hönnun, allt frá ytri arkitektúr byggingarinnar til 

innanhúshönnunar, sem og hönnun á hljóðvist, húsgögnum og svo framvegis. Johnová 

(2015), Kotler, N., Kotler, P. og Kotler, W.I. (2008) og Hooper-Greenhill (2007) eru 

öll sammála um að vel hönnuð bygging geti haft mikil áhrif á upplifun heimsóknar á 

safn og að margra mati sé hún órjúfanlegur hluti af upplifuninni. Eins geti illa hönnuð 

bygging haft slæm áhrif á upplifunina. Í þessu samhengi kemur fram hjá Giebelhausen, 

(2009) að samtímalistamenn kjósi frekar söfn sem séu hönnuð þannig að rýmið henti 

verkinu, þannig má segja að rýmið sé hluti af verkinu. Hlutlaus rými sem séu hönnuð 

með það fyrir augum að hýsa stærri meistaraverk eru þannig orðin síðri valkostur, þar 

sem þarf að sníða sýninguna að rýminu. 

Kotler o.fl. (2008) benda á að í nútímasamfélagi sé meiri áhersla lögð á 

umhverfisvænan arkitektúr en áður. Ennfremur séu áberandi byggingar safna jafnframt 

kennileiti í borgarlandslaginu og auðvelda þannig gestinum að finna safnið. Við hönnun 

safna þarf aukinheldur að gera ráð fyrir hvíldaraðstöðu þar sem gesturinn getur hvílt sig 

og aðgangur er að ýmiskonar lesefni, bæði á tölvutæku formi og á pappírsformi. Auk 

þess þarf að gera ráð fyrir nóg af sætum og bekkjum í gegnum allt safnið, 

geymsluaðstöðu, skiptiaðstöðu, nóg af snyrtingum, drykkjarbrunnum og rúllustigum 

svo fátt eitt sé nefnt. Huga þarf svo að aðgengi fyrir fatlaða við hönnun safna og 

innanstokksmuna eins og Manneby (2002) bendir á, sem og öryggisatriðum og 

viðhaldi. 

Til að tryggja vinsældir safns og aðsókn þess kemur Manneby (2002) inn á 

mikilvægi markaðs- og auglýsingarmála Í því samhengi er nægt fjármagn lykilatriði 

sem og að sett markaðsstefna samræmist stefnu og markmiðum safnsins, þannig að öll 

markaðssetning gefi rétta mynd af safninu. Þessu tengt þá bendir Hooper-Greenhill 

(1999) á að markaðstækifæri safna eru gríðarleg, því auk þess að geta boðið upp á 

skemmtilegar samverustundir er fræðslugildi þeirra mikið. Fyrir utan þann gæðatíma 

sem hægt er að verja saman þá séu menn að læra eitthvað nýtt í leiðinni og það styrki 

jafnframt böndin. Hooper-Greenhill minnir á að fræðin sýni að fólk læri best þegar því 
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líður vel og taki þátt í einhverju sameiginlegu. Það sé því liðin tíð að lærdómur þurfi að 

vera leiðinlegur og kosta svita og tár.  

Huga þarf að öðrum atriðum eins og opnunartíma og verðlagningu líkt og Johnová 

(2015) og Latham og Simmons (2014) hafa fjallað um. Að mati þeirra er vænlegast að 

hafa opið á mismunandi tímum, til að tryggja sem mesta aðsókn og til að allir komist. 

Því ætti að bjóða upp á kvöldopnun. Varðandi verðlagningu, þá þarf að ákveða hvort 

bjóða eigi upp á ókeypis aðgang, frjáls framlög, áskriftarkort, styrktaraðila, aðgangseyri 

og þá hversu háan. Passa þarf að ofverðleggja ekki aðganginn, því ef það er gert þá 

leitar kúnninn frekar eitthvað annað, til dæmis í ódýrari afþreyingu. Johnová (2015) 

bætir við að mikilvægt sé að líta á alla afþreyingu, allt frá lestri, tölvuleikjum, netinu, 

sjónvarpsáhorfi og tækninýjungum sem beina samkeppni. Mikilvægur sé sá möguleiki 

að ná inn fjármagni með öðrum leiðum heldur en einungis með aðgangseyri, til dæmis 

í gegnum sölu minjagripa og annars söluvarnings úr safnbúð, sem og kaffi- og 

veitingasölu. Þá hafa mörg söfn fasta styrktaraðila sem halda uppi rekstri safnsins að 

mestu og í gegnum ýmsa fræðslu- og styrktarviðburði.  

Í þessu samhengi þá hafa Kotler o.fl. (2008) fjallað um að hægt er að nota 

verðlagningu við að stýra gestafjölda og markhópum. Til dæmis má hafa ókeypis fyrir 

þann markhóp sem safnið vill höfða til hverju sinni, hafa frítt fyrir meðlimi en láta 

safngesti frekar borga fyrir aðgang í eitt skipti. Einnig megi hafa frítt utan háannartíma 

og hafa frítt á tilteknum dögum, en þetta gæti jafnað út aðsóknina. Hægt sé að hafa frítt 

inn en bjóða í staðinn upp á frjáls framlög og/eða staðsetja söfnunarbauka víðs vegar 

um safnið, t.d. við inn- og útgang. Kotler o.fl. (2008) benda á að dæmin sýni að aðsókn 

á söfn margfaldist ef söfn hætti gjaldtöku. Ókosturinn sé hins vegar að þrátt fyrir að 

hægt sé að ná inn fjármagni á annan hátt, eins og með sölu veitinga eða annars 

söluvarnings, þá falli alltaf til aukinn kostnaður í tengslum við aukningu gesta, eins og 

aukinn viðhaldskostnaður og starfsmannakostnaður. Eins getur sú ákvörðun að hafa 

frítt inn dregið úr framlögum styrktaraðila og ríkis, þar sem þessi ákvörðun auki 

hættuna á að styrktaraðilar meti stöðu safnsins þannig að það standi vel fjárhagslega, í 

ljósi þess að það geti boðið safngestum sínum upp á frían aðgang.  
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3.2.4. Áskoranir listasafna 

 

Rannsókn Goulding (2000) fjallar um þá áskorun sem borgarsöfn standa frammi fyrir 

varðandi aukinn þrýsting um að tryggja næga aðsókn. Af því leiðir að stjórnendur eru 

farnir að einbeita sér meir að þjónustuþættinum, þ.e.a.s. upplifun af þjónustunni og 

væntingum gestanna. Goulding bendir á að hingað til hafi stjórnendur einblínt um of á 

tölfræðiupplýsingar sem veiti fyrst og fremst lýðfræðiupplýsingar og fjöldatölur, 

vænlegra sé að horfa frekar á reynslu safngesta. Greining Goulding (2000, bls. 274) 

leiddi í ljós að reynsla gesta af þjónustu safna er háð þrem þáttum: Félags- og 

menningarlegum (e. socio-cultural), vitsmunalegum (e. cognitive), sálfræðitengdum (e. 

psychological orientation) og líkamlegum og umhverfislegum (e. physical and 

environmental).  

Goulding bendir á að til að þjónusta geti talist góð þurfi starfsmaður annars vegar að 

vera til staðar fyrir viðskiptavininn en hins vegar þurfi að gefa gestinum svigrúm til 

þess að ímyndunarafl hans fái lausan tauminn. Þá sýna niðurstöður Goulding að 

einstaklingar vilja fá nauðsynlegar upplýsingar til að sjá og skilja heildarmyndina á bak 

við verkið, þar sem þeim nægir ekki að fá eða sjá örlítið brot af upplýsingum eins og 

oft er raunin. Mikilvægt er að það sé eðlileg framvinda og samfella í allri uppsetningu 

sýningar.  

Önnur atriði sem komu út úr rannsókninni eru í samræmi við fyrri rannsóknir, 

Hooper-Greenhill (1999) og Prasch (2002), um mikilvægi þess að tryggja vellíðan 

gestsins meðan á dvöl hans stendur og því er nauðsynlegt að upplifunin byrji ekki með 

gremju, kvíða og/eða að viðkomandi viti ekki hvar hann sé staddur hverju sinni. Þess 

vegna skiptir greinargott kort af safninu eða sýningunni máli til að hann hafi góða 

yfirsýn og geti skipulagt heimsókn sína vel. Eins skipta sýningarrými og sæti miklu 

máli til að fólk geti sest niður og virt fyrir sér verkin í ró og næði. 

Alexander og Bowler (2014) og Latham og Simmons (2014) koma inn á í greinum 

sínum að listir samtímans standi frammi fyrir miklum áskorunum út af ört breytilegu 

samfélagi. Þannig þurfi listasöfn og aðrar stofnanir sem starfa ekki í hagnaðarskyni og 

starfa á sviði myndlista að takast á við úrlausnarefni eins og hækkandi meðalaldur 

fastagesta, harðnandi samkeppni og stöðuga leit að styrktaraðilum sem verður sífellt 

erfiðara að ná til og finna. Ennfremur standa listasöfnin andspænis gríðarlegum 

breytingum í kjölfar stafrænu byltingarinnar og veldur auknu aðgengi neytenda að 

upplýsingum og vörum. Þá búa söfnin við erfitt efnahagsumhverfi, aukinn 
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rekstrarkostnað, flóknar reglugerðir, kröfur um samfélagslega ábyrgð sem og 

niðurskurð stjórnvalda til málaflokksins. Þetta gerir það að verkum að listastofnanir 

víða um veröld berjast margar hverjar í bökkum, sér í lagi meðalstórar stofnanir og þær 

smæstu. Þá hafa rannsóknir sýnt að styrktaraðilar virðast hafa áhrif á sjálfstæði stofnana 

og í sumum tilfellum á neikvæðan hátt. Alexander og Bowler (2014) benda einnig á að 

ákveðinn hópur fólks hræðist viðburði í óperuhúsum, leikhúsum og listasýningum (e. 

fine arts venue) vegna ótta við að falla ekki inn í hópinn (rangt fataval, bera sig ekki 

rétt eða hafa ekki nógu mikla þekkingu á því sem fyrir augu ber). Ennfremur hafa þættir 

eins og aðgangseyrir, staðsetning og samgöngumál mikil áhrif. 

Hanquient (2013) kemst að þeirri niðurstöðu sinni í greiningu sinni á listasöfnum að 

ef þau ætli sér að höfða til fleiri eða nýrra markhópa, þá verði þau að útvíkka hlutverk 

sitt og bjóða upp á fjölbreyttari viðburði og nefnir sem dæmi; bjóða upp á leiðsagnir 

um sýningar, tónleika, viðburði og vinnustofur sem höfði til fleiri og gefi fleirum 

tækifæri á að tengjast safninu á einn eða annan hátt.  

Ein af þeim ástæðum sem fólk ber gjarnan fyrir sig þegar umræðan berst að 

listasöfnum og hvers vegna það fari ekki oftar, er að því finnist það ekki hafa nægilega 

þekkingu á myndlist og hafi því lítið að sækja þangað. Newman, Goulding, Whitehead 

(2013) benda á í þessu samhengi að til að listasöfn á sviði samtímalistar geti höfðað til 

fleiri áhorfenda verði þau að bjóða upp á þekkt eða auðveld þemu sem almenningur 

tengi við, frekar en að vera með sérhæfðari sem færri tengi við. Auk þess þarf að túlka 

verk sýningarinnar fyrir gestum, annað hvort með leiðsögn eða með greinargóðum 

lýsingum, þetta ýti hindrunum úr vegi og færi fleiri nær listinni.  

Hooper-Greenhill (1999) bendir á að það geti verið vænlegra til árangurs að vera 

með safn af þægilegri stærðargráðu, líkt og lítinn verslunarkjarna. Þar sem fólk getur 

setið og snætt meðan það virðir fyrir sér það sem fyrir augu ber, þar sem hægt er að 

taka þátt í vinnustofum og horfa á myndefni. Á þennan hátt finnst fólki það vera 

velkomnara og upplifunin verður betri.  

Vald safna og forsvarsmanna þeirra er mikið þegar kemur að vali á listaverkum, þar 

sem þeir ráða því hvaða listaverk eru valin og teljast sýningarhæf hverju sinni. Söfnin, 

safnstjórar, innkaupastjórar eru þannig í hlutverki svonefndra hliðvarða og stýra því 

hvaða verk veljast til sýninga inn á söfnin (Becker, 1984). 

Menningarstofnanir sem reknar eru án hagnaðarsjónarmiða ættu að nýta sér 

verkfæri markaðsfræða í auknum mæli eins og Kotler og Keller (2016) benda á. Þetta 

getur nefnilega skipt sköpum um hvort þau lifi af í rekstrarumhverfi nútímans og þeirri 
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samkeppni sem þar ríkir. Enn og aftur er bent á mikilvægi þess að stofnanir komi til 

móts við þarfir gesta sinna og vinna að því að stækka þann hóp sem sækir þær heim. 

 

3.2.5.  Reynsla af söfnum 

 

Það eru margvíslegar ástæður fyrir því að fólk fer á söfn og samkvæmt Latham og 

Simmons (2014) eru: Samvera, skemmtun, fræðsla og afslöppun meðal þeirra atriða 

sem eru nefnd. Jansen-Verbeke og Van Rekom (1996, bls. 373) taka undir 

fræðsluþáttinn (læra eitthvað nýtt) en bæta við að margir fari þangað til að „auðga líf 

sitt“,11 þannig tengist safnheimsókn bættum lífsgæðum. Aftur á móti telja Upright, 

(2004) og Kirchberg og Tröndle (2015) að félagslegi þátturinn vegi meira heldur en 

fræðslugildið, þar sem fólk fari á safn til að eiga góða stund með sínum nánustu, vinum 

eða kynnast öðrum. Aðrir fara á söfn til að hlaða batteríin, kúpla sig úr 

hversdagsleikanum og auðga andann (Sheng og Chen, 2012). Þessu tengt segir Duncan 

(1995) að listasöfn séu staður fyrir almenning, þar sem hægt sé að finna afdrep frá 

amstri og áhyggjum hversdagsins, þar sem þeir geta nært líkama og sál og sótt sér 

innblástur. 

Samkvæmt rannsókn Ross (1989) ráða eftirfarandi þættir því að fólk fer á söfn: 

Langflestir sögðu að ástæðan fyrir heimsókninni væri sýningin sjálf eða safnmunir, þá 

kom að þetta væri dægrastytting eða hluti af fríi, fæstir sögðu ástæðuna vera 

námstengda. Aðalástæða þess að fólk færi ekki á söfn eða listasöfn væri þó tímaskortur. 

Aðrar ástæður eins og slæm reynsla eða slæm upplifun af heimsókninni sjálfri eru taldar 

upp sem ástæður þess að fólk fer ekki á söfn í niðurstöðum rannsóknar Trevelyan 

(1991). Þá komu líka fram aðrar skoðanir, eins og mörgum finnst að söfn séu stöðnuð 

og þeim sömu „... finnst söfn vera stíf, forboðin, rykug, tómleg, kirkjuleg ...“ (bls. 34–

36 [mín þýðing]).12  

Aðrar ástæður sem hindra fólk frá því að fara á söfn eru meira sálræns eðlis, eins og 

kemur fram hjá Alexander og Bowler (2014). Þetta er t.a.m. ótti við að falla ekki inn í 

hópinn og hræðsla við að það komist upp um þekkingarleysi þeirra á viðfangsefninu. 

Fyrirfram myndaðar skoðanir hafa einnig áhrif, þ.á m. að söfn séu frekar fyrir 

menntafólk sem hefur áhuga á listum og menningu og að þetta séu yfirleitt aðilar sem 

séu góðir með sig og telji sig yfir aðra hafna (Hooper-Greenhill, 1999).  

                                                 
11 “enrich their life” 
12 „... think that museum are austere, forbidding, dusty, empty, church-like...“ 
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Í meistararitgerð Rögnu Gestsdóttur (2013) sem fjallar um hlutverk og ímynd safna 

og hvaða skoðun almenningur hefur á starfsemi safna, kemst Ragna að þeirri niðurstöðu 

að þrátt fyrir að stjórnvöld reyni að tengja söfn við daglegt líf fólks, þá tengdu flestir 

viðmælenda hennar söfn frekar við stað, þar sem þeir gátu flúið daglegt amstur með því 

að klæða sig upp og væru sótt til hátíðabrigða. Söfn áttu að vera að mati viðmælenda 

hennar fyrir alla en það kom samt ekki í veg fyrir að þau tengdu ósjálfrátt söfn við 

„elítu“ og við sumar persónur frekar en aðrar, sér í lagi ríkjandi stéttir og því væru þau 

frekar fyrir ríka og fína fólkið. Öll voru þau sammála um að það væri „hollt“ fyrir fólk 

að fara á söfn og að söfn væru „mannbætandi“, en þetta væru staðir sem „betra fólk 

sækti.“ Einnig kemur fram í skrifum Rögnu að gera þurfi sögu „alþýðunnar“ hærra 

undir höfði á söfnum landsins (2013, bls. 90–95).  

 Samkvæmt Doering og Pekarik (1998) eru vinsælustu sýningarnar eftirfarandi: 

„þær sýningar sem falla gestum mest í geð, þær sem höfða til reynslu þeirra og veiti 

nýjar upplýsingar á þann hátt að þær staðfesti og auðgi sýn þeirra á heiminum“ (bls. 47 

[mín þýðing]).13 Þessu tengt bendir Packer (2008) á að vel heppnuð sýning geti haft 

nærandi áhrif á líf og sál viðkomandi, veitt vellíðan, hugarró og leitt persónulegan 

þroska. Finnst Packer almennt horft of lítið til þessara þátta þegar fjallað er um áhrif og 

mikilvægi safna. 

 

3.2.6.  Upplifun og hegðun safngesta  

 

Sheng og Chen (2012) rannsökuðu reynslu og væntingar safngesta og niðurstaða þeirra 

var að safngestir hafa fimm mismunandi væntingar til safnheimsóknar. Þær eru: 

Afslöppun og skemmtun (e. easiness and fun), menningarleg skemmtun (e. cultural 

entertainment), persónuleg tenging (e. personal identification), til að kynnast sögunni 

(e. historical reminiscences), afdrep frá dagsins amstri og til að auðga andann 

(e. escapism). Þegar þessar fimm ástæður eru greindar eftir mikilvægi þykir afslöppun 

og skemmtun mikilvægust, það er sú vænting sem flestir safngestir gera til 

safnheimsóknar. 

Fólk fer í gegnum listasöfn á mismunandi forsendum, sumir fara hratt í gegn á meðan 

aðrir vilja staldra lengur við hvert listaverk. Upplifun af listaverki er háð þekkingu 

áhorfandans eins og Danto (1995) sýndi fram á. Þannig þurfi áhorfandinn að búa yfir 

                                                 
13 „...the most satisfying exhibitions for visitors will be those that resonate with their experience and 

provide information in the way that confirm and enrich their existing view of the world.“ 
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ákveðinni þekkingu, þar sem um sé að ræða samspil þátta eins og framsetningar, 

möguleika, skynjunar auk uppsafnaðrar þekkingar hans. Þannig skapist uppsöfnuð 

þekking um hreyfingar tákna um hvernig eigi að skilja ákveðna hluti og m.a. hvað sé 

list. Danto (1995) bendir á að það sé erfitt og næstum ómögulegt að útskýra hvað sé list 

fyrir þeim sem sér ekkert listrænt við verkið. Lausnin felist í því að fá fólk til að íhuga 

hvað sé listrænt við verkið, draga fólk inn í þetta samtal, það sé ekki víst að það hrífi 

en það sé það eina sem hægt sé að gera. Ennfremur bendir Danto (1995, bls. 206) á að 

viðkomandi þurfi að ná tökum á eftirfarandi tækni sem hann nefndi „er listrænna 

kennsla“14 til að geta skilið listaverkið. Ef viðkomandi nær ekki tökum á „er listrænna 

kennsla“ séu þannig litlar líkur á að hann öðlist færni til að kunna að meta listaverk. Í 

því samhengi sé mikilvægt að kynna listir og menningu snemma fyrir börnum, til að 

þau venjist við hvað sé list og listræn hugsun. Þá þurfa þau ekki að spyrja hvers vegna 

eitthvað flokkist sem listaverk og ekki, þar sem þau nálgast list með opnum huga. 

Smith og Wolf (1996) rannsökuðu upplifun og reynslu safngesta af listasöfnum í 

tengslum við fagurfræðilega reynslu (e. aesthetic experience). Við skilgreiningu á 

hinum dæmigerða safngesti (e. museum visitor) kom í ljós að flestir þeirra eru bæði 

yngri og efnaminni en áður var talið. Sammerkt er með þeim að þeim finnst þeir bæði 

velkomnir og líður vel í listasöfnum. Flestir eru þarna til að fræðast meira og flestir 

kjósi að virða listina fyrir sér í einrúmi. Hóparnir skiptast í tvennt: Annars vegar þeir 

sem eru vel að sér í listasögu, en koma með mjög ákveðnar skoðanir um hvað þeir ætla 

sér að skoða í það skiptið og er safnið algjört aukaatriði. Hins vegar er stærsti hópurinn 

þeir sem hafa ekki mikla þekkingu á listasögu en þeir virðast hins vegar verða fyrir 

meiri áhrifum af sjálfu safninu heldur en fyrrnefndi hópurinn.  

Þessi greining á safngestum er sambærileg við rannsókn Kirchberg og Tröndle 

(2015) sem greindu á kerfisbundinn hátt upplifun og hegðun þeirra sem sækja listasöfn. 

Þeir hafa m.a. flokkað safngesti niður í þrjá hópa út frá hegðun og atferli þeirra meðan 

á safnheimsókninni stendur: Þann íhugandi (e. the contemplative), þann áhugasama (e. 

the enthusing) og þann sem mætir til að sýna sig og sjá aðra (e. the social experience). 

Niðurstöður rannsóknar Kirchberg og Tröndle benda þess vegna til þess að fólk fari í 

gegnum söfn af mismunandi ástæðum, á eigin forsendum eða sinn hátt. Sumir rölta í 

gegnum safnið til að sýna sig og sjá aðra og velta lítið fyrir sér listaverkunum, á meðan 

aðrir ofast listnemar fara í gegnum safnið af áhuga og staldra því við fyrir framan hvert 

                                                 
14 „...is of artistic identification...“ 
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verk og drekka í sig þann fróðleik sem er í boði. Þriðja gerðin, sérfræðingurinn, hefur 

mikla þekkingu á listum en vill kannski bæta einhverju við sig og staldrar því við af og 

til á safninu, þegar hann sér eitthvað sem hann hefur ekki séð áður og gerir það á sínum 

forsendum. 

Bitgood, Patterson og Benedfield (1986) rannsökuðu einnig hegðun safngesta þegar 

þeir nálguðust sýningarsvæði, hversu lengi þeir gáfu sér tíma til að skoða það sem fyrir 

augu bar og svo hvort þeir sýndu einhver merki þess að vera að túlka það sem þeir urðu 

vitni að. Bitgood o.fl. skráðu í kjölfarið niður tíu reglur eða áhrifaþætti sem hafa áhrif 

á hegðun gesta (e. ten factors that influence visitor behaviour). Þessar reglur miðast 

mest við gesti dýragarða en margar þeirra má yfirfæra á aðrar gerðir safna, til dæmis 

listasöfn. Mikilvægt er að vera með einhvers konar hreyfingu til að vekja athygli fólks 

eða fá það til að staldra við, þá þarf sýningin að bjóða upp á einhvers konar hreyfingu 

eða virkni. Kvikmyndir sér í lagi teiknimyndir þykja sérlega áhrifaríkar. Því stærra sem 

verkið er, þeim mun meiri eftirtekt vekur það. Mikilvægt er að gefa gestinum kost á að 

taka virkan þátt í sýningunni, því slíkt eykur líkurnar á að hann staldri lengur við. 

Tryggja þarf aðgengi gesta að verkum sýningarinnar, þannig að þau séu vel sýnileg, 

annars missi verkin aðdráttarafl sitt. Þá kom fram að fólk fer oft með fyrirfram gefnar 

skoðanir á sýningum. Því meira áberandi sem útskýringar og merkingar við verk eru, 

þeim mun meiri líkur eru að þær veki eftirtekt gestsins. Hér skiptir máli að textinn sé 

knappur og hnitmiðaður, samt þarf að gæta þess að útskýra það sem nauðsynlegt er.  

Önnur atriði sem þarf að huga að eru: Leturgerð, litaval texta, staðsetning merkingar 

og jafnvel hljóð. Mikilvægt sé að hafa einungis eina sýningu til sýnis í hverju rými: 

Best er að setja sýningu þannig upp að hún beini gestinum í sömu áttina, því ef gestir 

eiga að velja á milli tveggja leiða er hætta á að þeir sleppi annarri hvorri. Þær sýningar 

sem tryggja besta áhorfið séu settar upp á þann hátt að gesturinn þurfi aldrei að velja á 

milli tveggja sýninga. Hafa skuli í huga að þreyttir gestir séu ólíklegri til að staldra við 

verk. Þetta sé hægt að fyrirbyggja með því bjóða upp á nóg af sætum víðsvegar um 

safnið, þá megi vera með sýningarrými inn á milli þar sem fólk geti sest niður og horft 

á stutt myndbrot til að brjóta upp sýninguna, slíkt dragi verulega úr líkum á þreytu gesta. 

Síðasta regla Bitgood o.fl. (1986) snýst um að betra sé að sleppa viðhorfskönnunum í 

lok sýningarinnar, þar sem slíkar skýrslur séu óáreiðanlegar, óraunhæft sé að láta 

gestinn meta þann tíma sem hann varði á hverjum stað, aukinheldur sé þessum 

könnunum ekki alltaf svarað af hreinskilni.  
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Í sambandi við umfjöllun um þreytu safngesta þá rannsökuðu Falk, Koran, Dierking 

og Dreblow (1985) hversu mikið úthald fólk hefur á söfnum. Samkvæmt þeirra 

mælingum missir fólk einbeitinguna á söfnum eftir 30–45 mínútur, þetta kalla þeir 

safnþreytu (e. museum fatigue). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna þeirra notar fólk 

fyrstu fimm mínúturnar af safnheimsókninni til að átta sig á aðstæðum, næsta 

hálftímann til að skoða sýninguna af fullum áhuga og síðustu 15 mínúturnar til að versla 

minjagripi og eða skoða eitthvað betur. Þessu tengt þá benda Smith og Wolf (1996) á 

að flestir kjósi að einbeita sér að fáum verkum, því sé raunin að fólk fari hratt í gegnum 

safnið og rétt virði fyrir sér hvert verk (15-20 sekúndur á verk). Þar með hljóta einungis 

örfá verk athygli safngesta sem nemi hálfri til einnar mínútu. 

 

3.2.7. Staða safna hérlendis og tengsl þeirra við menningartengda 

ferðaþjónustu 

 

Listasöfn hafa töluvert aðdráttarafl eins og sést á úttekt Hagstofu Íslands (2015) á mynd 

4, en metaðsókn var á söfn og skylda starfsemi á árinu 2014, ekki liggur fyrir nýrri 

mæling. Fram kemur í úttektinni að rúmlega 2,1 milljón gesta kom á söfnin það sama 

ár og var fjölgun milli ára 24%. Ekki er tiltekið um hvers konar gesti er að ræða. Mest 

var aðsóknin á söfn höfuðborgarsvæðisins, þá voru sögusöfn vinsælust (60%) en í öðru 

sæti voru listasöfn og listasýningar með 20% hlutdeild. 

 

 

Mynd 4: Gestir safna og skyldrar starfsemi 1995-2014. (Heimild: Hagstofa Íslands, 2015). 

 

Þegar skýrsla Safnaráðs (2014) er skoðuð í töflu 1, sést að sveitarfélögin leggja 

langstærsta fjármagnið til reksturs safna eða 66%, aðgangseyrir og aðrar sértekjur skila 
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20% af heildartekjum safnanna en einungis 6% koma úr ríkissjóði 

(menningarsamningar og styrkir úr safnasjóði). 

 
Tafla 1: Skipting heildartekna 41 safns 2013. (Heimild: Safnaráð, 2014). 

 

 

Mikið fer fyrir umfjöllun um erlenda ferðamenn en hafa ber í huga að Íslendingar 

ferðast líka mikið hér innanlands. 85% Íslendinga ferðuðust innanlands árið 2015 

(Ferðamálastofa, 2016b) og eru því jafn mikilvægur markhópur fyrir söfn eins og 

erlendir ferðamenn.  

Þegar skoðað er hvað ferðalangar vilja helst sjá á ferðalögum sínum kemur fram í 

rannsókn Du Cros og McKercher (2015) að söfn eru næst oftast nefnd yfir það sem að 

þeir vilja sjá á ferðalögum sínum. Í fyrsta sæti eru listagallerí og minnisvarðar, þannig 

að augljóst er að listir og menning laða að ferðamenn og gildir það sama um Íslendinga 

sem ferðast innanlands (Ferðamálastofa, 2016b). 

Fram kemur í lokaverkefni Guðbrands Benediktssonar (2004) að safnageirinn og 

ferðaþjónustan þurfi hvort á öðru að halda, þar sem söfn hafi mikið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn og þeir geti upplifað sögulegar minjar hvers staðar án þess að minjarnar beri 

skaða af. Viðskiptatækifæri liggi í því að tengja söfn við ferðaþjónustuna, en að sama 

skapi þurfi söfnin að aðlagast nýjum tímum og nýta þau markaðstækifæri sem felast í 

menningartengdri ferðaþjónustu til að koma starfsemi sinni á framfæri. Þannig sé 

mikilvægt fyrir söfn að gera sér grein fyrir því að þau þjónusti ekki bara bæjarbúum 

hvers staðar, heldur séu þau hluti af miklu stærri heild og þ.a.l. fyrir stærri markhóp. 

Fram kemur á mynd 5 að af þeim Íslendingum (38%) sem fóru á söfn hér innanlands 

árið 2015 voru karlar 40% en konur 36% sbr. mynd 6 (Ferðamálastofa, 2016b; 

Ferðamálastofa, 2016a).  
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Mynd 5: Hvaða afþreyingu var greitt fyrir á ferðalögum? (Heimild: Ferðamálastofa, 2016b). 

 

 

Mynd 6: Hlutfall þeirra sem greiða fyrir söfn og sýningar 2015: Skipting svara eftir kyni þátttakenda. 

(Heimild: Framsetning höfundar er byggð á upplýsingum frá Ferðamálastofu, 2016a). 

 

Sé aldur þeirra safngesta sem ferðast innanlands greindur sést á mynd 7, að flestir eru 

á aldrinum 30–39 og 65–80 ára en fæstir eru hins vegar á aldrinum 18–29 ára, aðrir 

aldurshópar mælast á bilinu 35–41%. 
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Mynd 7: Hlutfall þeirra sem greiða fyrir söfn og sýningar eftir aldri. (Heimild: Ferðamálastofa, 2016a). 

 

Flestir þeirra safngesta sem ferðast innanlands hafa annað hvort lokið háskólanámi 

eða námi úr sérskólum á háskólastigi, sbr. mynd 8. 

 

  
Mynd 8: Hlutfall þeirra sem greiða fyrir söfn og sýningar eftir menntun. (Heimild: Ferðamálastofa, 2016a). 

 

Til að greina betur hverjir sækja listasöfn fékk rannsakandi gestakönnun frá Listasafni 

Reykjavíkur (2015) sem gildir fyrir listasöfnin þrjú: Hafnarhús, Ásmundarsafn og 

Kjarvalsstaði. Samkvæmt þeim niðurstöðum sést á mynd 9 að konur eru í miklum 

meirihluta eða 65% safngesta.  
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Mynd 9: Kyn safngesta: Ásmundarsafn, Kjarvalsstaðir og Hafnarhús. (Heimild: Framsetning 

höfundar er byggð á upplýsingum frá Listasafni Reykjavíkur, 2015). 

 

Þegar menntunarstig safngesta Listasafns Reykjavíkur er skoðað á mynd 10 sést að 

langflestir hafa lokið framhaldsháskólaprófi MA/MS eða doktorsgráðu eða tæp 62% 

safngesta.  

 

 

Mynd 10: Menntunarstig safngesta: Ásmundarsafn, Kjarvalsstaðir og Hafnarhús. (Heimild: 

Framsetning höfundar er byggð á upplýsingum frá Listasafni Reykjavíkur, 2015). 

 

Safngestir Listasafns Reykjavíkur eru á öllum aldri, flestir eru á aldrinum 16–69 ára, 

fæstir á aldrinum 70 ára og eldri (7%) eða 18 ára og yngri (4%) (Listasafn Reykjavíkur, 

2015). Rétt er þó að taka fram að svarhlutfall útlendinga var 84%, þannig að hlutfall 

þeirra Íslendinga sem gefur sér tíma til að svara er mjög lágt. Samkvæmt upplýsingum 

35%

65%

Kyn safngesta Listasafns Reykjavíkur 

Karl

Kona

3%
8%

5%

22%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Grunnskólamenntun Framhaldsskólamenntun Fagmenntun Háskólanám (BS, BA eða
sambærilegt)

Háskólanám (MA/MS -
eða doktorsgráða)

Menntunarstig safngesta 
Listasafns Reykjavíkur



 

53 

 

frá Listasafni Reykjavíkur eru útlendingar mun viljugri að taka þátt í könnunum heldur 

en Íslendingar, sem að veldur því að erfitt er að fá yfirsýn yfir þátttöku Íslendinga 

(Listasafn Reykjavíkur, 2015; Aðalheiður Gylfadóttir, munnleg heimild, 25. ágúst 

2016). 

 

3.3.  ANDRÚMSLOFT OG MÓTTÖKUR 

 

Fjölmargt hefur áhrif á upplifun safngests, til dæmis stemningin á safninu, hún getur 

haft heilmikil áhrif á upplifun hans eins og Prasch (2002) skrifar um. Þá vilja allir að 

gesturinn fari út með bros á vör en atriði eins og slæmt viðmót starfsfólks, vond lykt, 

köld, dimm og fráhrindandi húsakynni, geta haft mikil áhrif og jafnvel eyðilagt 

heimsóknina sem og orðspor safnsins. Ef þessi atriði eru ekki í lagi, þá stoðar lítt þó 

sýningin sjálf hafi verið flott. Samkvæmt Prasch (2002) þarf að huga að eftirfarandi 

atriðum til að skapa notalega stemningu: lýsingu, litavali, húsgögnum og kaffi- og 

matsölu. Eins er mikilvægt að vel sé tekið á móti gestinum, hann sé upplýstur um hvað 

standi til boða, sem og hvaða þjónusta sé fyrir hendi. Ennfremur sé varasamt ef 

markaðsefni sýni glansmynd af safninu sem veldur því að gesturinn kemur með háleitar 

væntingar sem standast svo ekki.  

Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá Kotler o.fl. (2008) en samkvæmt 

þeim er starfsemi safna oftast óáþreifanleg og þess vegna veit gesturinn oft ekki hverju 

hann má búast við. Söfn geta stýrt væntingum gesta sinna með því að vera með gott 

auglýsinga- og myndefni, t.d. í formi bæklinga, sem sýnir myndir úr daglegu starfi 

safnsins, allt frá myndum af byggingunni sjálfri yfir í innanhúshönnun, sem og 

yfirlitsmyndum af sýningum safnsins og starfsfólki. Allt er þetta til þess fallið að 

gesturinn átti sig betur á því hverju hann má búast við af heimsókninni. 

Hooper-Greenhill (1999) minnir á að allt það sem einstaklingur upplifir á safni hefur 

áhrif á upplifun hans, hvort sem það er viðmót starfsmanna, aðgengi, maturinn, 

hönnunin, snyrtiaðstaðan, sýningin eða leiðbeiningar. Þannig skiptir höfuðmáli að 

vanda vel til verks. Hooper-Greenhill áréttar mikilvægi þess að vel sé tekið á móti öllum 

safngestum og ekki síst þeim sem eru að koma þangað í fyrsta skiptið. Móttökurnar 

ættu að miða að því að viðkomandi finnist hann/hún vera velkomin, þeim sé kynnt hvað 

sé í boði, þeim sé afhent kort af safninu, þannig að þau viti ávallt hvar þau eru stödd 

hverju sinni og hvað standi til boða á hverri hæð. Eins ætti að tiltaka á kortinu hvaða 

listaverk sé mælt með að skoða, fyrir þá sem eru á hraðferð. Hooper-Greenhill bendir 
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jafnframt á að mjög mikilvægt sé að upplýsingar séu settar fram á skýran og einfaldan 

hátt, þar sem gesturinn ætti ekki að þurfa að vera sérfræðingur til að skilja efni 

sýningarinnar. Því miður sé of algengt að sérfræðingar skrifi upplýsingar út frá eigin 

þekkingu.  

Að mati Prasch (2002) gera neytendur nútímans kröfu um meiri gagnvirkni og að fá 

að taka virkari þátt í sýningum, þannig sætti þeir sig ekki við að standa álengdar og 

horfa á listaverk í glerskáp. Því ætti að höfða til hljóð-, lyktar- og snertiskyns þeirra til 

að örva áhugann. Ennfremur vilji þeir geta fræðst sjálfir um það efni sem þeir óska 

hverju sinni og því eigi að bjóða upp á upplýsingaskjái og aðra miðla. Prasch (2002, 

bls. 100–103) nefnir í þessu samhengi að ætli söfn sér að ná árangri þurfi þau að hugsa 

um þarfir markhópsins í þrem skrefum: A) fyrir heimsókn, B) meðan á heimsókn 

stendur og C) að lokinni heimsókn. Ástæðan sé að allir séu að keppa um tíma og athygli 

einstaklingsins og því þurfi að finna allar mögulegar leiðir til að vekja athygli, áhuga 

og löngun viðkomandi til að heimsækja safnið. Allar nauðsynlegar upplýsingar um 

safnið, starfsemi þess, sýningar og staðsetningu þurfa að vera aðgengilegar.  

Prasch (2002) og Goulding (2000) minna bæði á að meðan heimsókn gests stendur 

yfir, þurfi að huga að því að hann geti ávallt vitað hvar hann er staddur hverju sinni, 

hann átti sig á hvað sé í boði á hverri hæð (sýningar, aðstaða og þjónusta), ef þetta er 

ekki í lagi er hætta á að gesturinn finni til vanlíðunar. Prasch segir að þegar 

heimsókninni sé lokið ætti að stefna að því að hún hafi verið það ánægjuleg að gesturinn 

vilji koma aftur hið fyrsta, hann vilji gerast áskrifandi eða versla sér minjagrip úr 

safnbúðinni. Gagnlegt getur verið að fara í samstarf við skóla til að vekja athygli fólks 

á söfnum eins og Prasch (2002) bendir á, þá sé árangursríkt að hengja upp auglýsingar 

á almenningsstöðum og í almenningsfarartækjum. 

 

3.4. VIÐSKIPTAMIÐUÐ ÁHERSLA 

 

Falk o.fl. (2009) benda á að söfn eigi að einbeita sér frekar að því að veita gæða upplifun 

hjá hverjum og einum safngesti, frekar en að reyna að höfða til fjöldans og rýna 

eingöngu á aðsóknartölur. Söfn geta tekið á móti fjölda fólks án þess að heimsóknin 

skilji nokkuð eftir sig hjá hverjum og einum, söfn verða að hafa hugfast að það er aldrei 

hægt að gera öllum til hæfis og undir þetta sjónarmið taka Kotler o.fl. (2008). Falk o.fl. 

(2009) halda því fram að það sé mun árangursríkara að sníða framboð safna frekar að 

áhuga og óskum einstaklingsins. D‘Harnoncourt (1991) tekur í sama streng og segir að 
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í stað þess að einblína á gestafjölda verði listasöfn að tryggja sér sérstöðu, þannig að 

það sem þau hafi upp á að bjóða sé einstök upplifun sem safngesturinn fái hvergi annars 

staðar: „... því sé verkefni safna að ná að veita sem flestum einstaka upplifun sem flestir 

geta bara fengið á listasafni: komast í návígi við listaverkið“ (bls. 37 [mín þýðing])15. 

Fram kemur hjá Falk o.fl. (2009) að áður fyrr voru fræðsla og menntun eins og kvöð 

sem lauk með prófi, en núna erum við stödd í þekkingarsamfélagi, þar sem fólk bætir 

við sig viðbótar þekkingu upp á eigin spýtur (e. free choice learning). Þannig afli fólk 

sér sjálft þeirrar þekkingar sem það óskar eftir hverju sinni. Allir eru að keppa um tíma 

og athygli einstaklingsins. Markaðstækifæri safna er eins og Falk o.fl. (2009) benda á 

að geta boðið upp á gæðafræðslu sem ýtir undir þekkingu, skilning og svalar eðlislægri 

forvitni einstaklingsins, allt á hans eigin forsendum. Það þýðir að einstaklingurinn velur 

sjálfur þá þekkingu og reynslu sem hann kýs að taka með sér af safninu. Að mati Kotler 

o.fl. (2008) heltast þau fyrirtæki sem geta ekki uppfyllt væntingar, óskir og þarfir 

viðskiptavinarins úr lestinni. Góð sýning getur bæði látið safngestinn gleyma stund og 

stað og getur sú reynsla sem hann tekur með sér af safninu haft varanleg áhrif á líf hans. 

Falk o.fl. (2009) benda á að það sé eitthvað sem eigi ekki við um margar aðrar tegundir 

afþreyingar. 

 Ungt fólk hefur oft litla þolinmæði og hjálpar sjálfsagt ekki til, að hughrif af 

listaverkum koma oft ekki fyrr en að einverjum tíma liðnum. Þannig er því um síðbúna 

upplifun að ræða eins og Falk o.fl. (2009) benda á. Samkvæmt þeim koma áhrif af slíkri 

heimsókn eða af einhverju listaverki stundum ekki fram fyrr en seinna, jafnvel löngu 

síðar. Þetta er því ekki sambærilegt við þá svörun sem skilar sér strax, líkt og þegar 

spilaður er tölvuleikur, en unga fólkið er orðið vant þessari stöðugu svörun. Þannig þarf 

töluvert til að sannfæra ungu kynslóðina, sem er vön því að geta sótt sér þá afþreyingu 

sem hún kýs hverju sinni af netinu, um gildi þess að fara á safn. Elliott (2015) nefnir í 

þessu samhengi að unga kynslóðin þurfi þannig að hafa fyrir því að koma sér á safnið, 

svo taki við biðröð til að kaupa miðann, að því loknu taki kannski líka við biðröð til að 

komast að því listaverki sem löngun er til að skoða hverju sinni. Netið hafi því 

vinninginn þar sem svörunin kemur strax og fyrirhafnarlítið.  

Í nútímastjórnun er aukin áhersla á viðskiptavininn, hann er upphaf og endir alls. 

Kotler og Keller (2016) er tíðrætt um þetta í skrifum sínum, þar kemur m.a. fram að við 

stefnumótun er mikilvægt að mæta þörfum, óskum og væntingum viðskiptavinarins og 

                                                 
15 „...the whole mission of museum, which is to bring as many people as you can to a kind of 

experience that they can only get in art museum: direct contact with a work of art.“ 
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halda honum ánægðum. Skilgreining á viðskiptum út frá markaðslegri skilgreiningu 

gengur út á að viðskipti séu viðskiptavinamiðaður ferill. Annað heiti yfir þetta er 

svokölluð „gestasýn” en eins og Boddy (2008) bendir á þá snýst það um að gesturinn 

sé viðmiðið. Reynsla, upplifanir, þarfir og óskir viðskiptavinarins eru settar í fyrsta 

sætið og fundnar eru leiðir til að fullnægja þörfum viðskiptavinarins. Lista- og 

menningarstofnanir eru oft fullvissar um eigið ágæti og treysta því að ef þær eru með 

nógu áhugaverð listaverk komi fólk af sjálfsdáðum, en það eru einmitt einkenni 

„stofnanasýnar“. Þá er viðkomandi stofnun fullviss um eigið ágæti og telur að það sem 

hún hefur upp á að bjóða sé svo óviðjafnanlegt að óþarft sé að auglýsa það eitthvað 

frekar, fólk hljóti að koma af sjálfsdáðum (Boddy, 2008). 

Hugtök eins og hollustustjórnun og „viðskiptavinamiðuð” stjórnun eru notuð til þess 

að bjóða fram nýja tegund af stjórnunarhugarfari eins og kemur fram í bók Chong 

(2010). Þar kemur fram að stofnanir og fyrirtæki vilja höfða til viðskiptavinarins og 

skilja hann, ímynd markaðsmannsins er því að breytast frá því að vera sá sem nælir sér 

í viðskiptavininn í því skyni að hagnast á honum strax, yfir í vera sá sem ræktar 

sambönd. Þessar nýju kenningar um markaðsmál hafa það að leiðarljósi eins og kemur 

fram hjá Chong (2010) að koma fram við hvern viðskiptavin sem einstakan 

viðskiptavin. Markmiðin eru því einungis að framkalla óskir hans. Það er því lögð 

áhersla á að skapa hollustu og því eru markaðsmenn farnir að tala um lífstíðargildi 

viðskiptavinarins við fyrirtækið (Chong, 2010).  

Fram kemur hjá Chong (2010) að það er alltaf ákveðin hætta á að stjórnendur 

fyrirtækja og stofnana tileinki sér stjórnunarhætti eins og stjórnunarvæðingu 

(e. managerialism) en þá er áherslan á sjálfa stjórnunina og þann sem stjórnar en ekki 

menningarstofnunina sjálfa. Stofnunin er þá persónugerð í þeim sem stjórnar henni og 

meiri áhersla lögð á aðferðafræði stjórnunar frekar en listrænt gildi. Sýn stofnunarinnar 

fer frá því að snúast um list og menningu, í stíl og í aðferðafræði stjórnunar. Stjórnandi 

og stjórnun menningarstofnunar er nauðsynlegur þáttur í rekstri stofnunar en stjórnun á 

hins vegar að vera stuðningur við menningarstarfið en ekki mælikvarði á hversu góð 

liststofnunin er. Stjórnun er mikilvæg aðferð til að stuðla að menningarlegum árangri 

en ekki markmið í sjálfu sér. Þó menningarstofnun sé vel stjórnað þarf það ekki að þýða 

að slík stofnun nái menningarlegum markmiðum sínum (Chong, 2010).  

Kotler o.fl. (2008) benda á að þjónustumiðuð stofnun leggur mikið upp úr að velja 

hæft og þjónustulundað starfsfólk sem er ávallt til taks fyrir gestinn, sem viðheldur 

hæfni sinni með reglulegum námskeiðum og hvatningu. Setja þarf upp ábendingabox 
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þar sem gesturinn getur komið með ábendingar um hvaðeina sem brennur á honum, 

ennfremur er nauðsynlegt að framkvæma reglulega spurninga- og þjónustukannanir til 

að geta brugðist við óskum og þörfum viðskiptavina safnsins. Miller (2010) bendir 

einnig á að allt ferlið þurfi að vera hnökralaust, allt frá starfsmanninum í móttökunni 

sem tekur á móti gestinum og kveður hann með bros á vör, upp í framkvæmdastjórann 

sem er andlit safnsins út á við. 

 

3.5. SKÓLAHEIMSÓKNIR 

 

Félagsfræðirannsóknir sýna að tengsl eru á milli menningarþátttöku á barnsaldri og 

þátttöku síðar meir í listum og menningu (Kotler o.fl., 2008). Rannsókn sem var 

framkvæmd af Clark, Martire og Bartolomeo (1985) sýndi að ef viðkomandi fékk 

listkennslu sem barn eða umgekkst á fullorðinsaldri listhneigðan vin, væri sá hinn sami 

líklegri til öðlast áhuga á listum og menningu á fullorðinsárum. Minni tengsl voru á 

milli þess að hafa farið á söfn í barnæsku og áhuga síðar meir og virðist ástæðan liggja 

í því að um einstaka heimsókn var að ræða, sem hefur ekki jafn mikil áhrif og 

reglubundin þátttaka, kennsla eða samneyti við listhneigðan vin.  

Rannsókn Smithsonian Institution (2004) sýnir aftur á móti fram á fylgni milli þess 

að viðkomandi hafi sótt söfn í fylgd foreldra fyrir 18 ára aldur og þess að sá hinn sami 

sæki söfn að staðaldri síðar meir, ennfremur væru meiri líkur á að hann myndi kynna 

söfn fyrir sínum börnum þegar þar að kæmi. Kotler o.fl., (2008) mæla með að lagður 

sé grunnur að áhuga fólks á söfnum strax á barnsaldri og vitna þar í fyrri rannsóknir 

máli sínu til stuðnings. Þeir hópar sem sé því mikilvægt að einbeita sér að séu börn, 

fjölskyldur og skólahópar. Skólaheimsóknir geti glætt áhuga barna og ungmenna á 

söfnum jafnvel þó um stutta ferð sér að ræða, þar sem hratt er farið yfir sögu. Þá bjóða 

mörg söfn skólabörnum upp á frímiða, svo þau geti komið aftur í fylgd með fjölskyldu 

sinni (Mokhtar og Kasmin, 2011; Kotler o.fl., 2008).  

Rannsókn Greene, Kisida og Bowen (2014) fjallar um menntunargildi heimasókna 

skólabarna á listasöfn. Tilgangur rannsóknarinnar var að sanna gildi skólaheimsókna 

þar sem verulega hefur dregið úr skipulögðum ferðum skólabarna á listasöfn í Ameríku. 

Rannsóknin leiddi í ljós að þessar skólaheimsóknir á listasöfn og menningarstofnanir 

geta reynst sérlega árangursríkar. Rannsóknin náði til 10.912 nemanda úr leik- og 

grunnskólum (upp að 12 ára aldri) og 498 kennara úr 123 skólum, sem var boðið í 

heimsókn á Crystal Bridge listasafnið. Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að 
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þessar heimsóknir ýta undir gagnrýna hugsun meðal nemenda, dýpka skilning þeirra á 

sögunni, auka áhuga þeirra á lista- og menningarstofnunum, sem og ýta undir að þau 

þrói með sér aukna þolinmæði fyrir skoðunum annarra. Auk þess voru miklar líkur á að 

nemendurnir mæltu með safninu við vini sína. Þeir hópar sem sýna mestu framfarirnar 

eftir slíkar heimsóknir eru minnihlutahópar, dreifbýlisnemendur, leikskólabörn, 

nemendur sem voru að koma í fyrsta sinn á listasafn og skólar sem hafa lítið fjármagn 

til ráðstöfunar. Ástæðan fyrir því er að þessir nemendur koma úr umhverfi, þar sem 

bæði er lítill áhugi á listum til staðar, né hafa fjölskyldur þessara barna tækifæri á að 

veita þeim þessa reynslu. Þessar niðurstöður stangast á við kenningu Bourdieu (1984) 

um að einungis þeir sem alist upp við menningu og listir og búi yfir réttu lyklunum, geti 

og hafi burði til að meta listir.  

Greene (2013) segir að niðurstöður ofangreindrar rannsóknar renni stoðum undir það 

lykilhlutverk sem skólar gegna þegar kemur að því að veita nemendum sem koma frá 

efnalitlum fjölskyldum innsýn inn í heim lista og menningar, ef ekki væri fyrir þessar 

skólaheimsóknir þá myndu nemendur aldrei kynnast heimi lista og menningar. Greene 

(2013) bendir á að ennfremur sýni niðurstöður rannsóknarinnar að 18% meiri líkur eru 

á að nemandi sem hefur komið í skólaheimsókn á safn, snúi aftur á safnið í fylgd 

fjölskyldu sinnar. Greene (2013) hvetur því skólastjórnendur og þá sem koma að 

stefnumótun skólanna að horfa til niðurstaðna þessarar rannsóknar, þegar þeir ráðstafa 

fjármagni til verkefna innan skólans, eins og skólaheimsókna á söfn. 

Fleiri tala um gildi skólaheimsókna á söfn eins og Hooper-Greenhill (2007) sem 

segir að auk þess að heimsóknirnar hafi verið skemmtilegar fyrir börnin þá hafi þær ýtt 

undir forvitni þeirra og löngun að uppgötva nýja hluti. Aukið með þeim sjálfstraust, 

veitt þeim innblástur og þörf fyrir að skapa eitthvað sjálf. Kennarar voru einnig ánægðir 

með árangur ferðanna og gátu greint merkjanlegan mun á börnunum að þeim loknum. 

Juku þær almennan áhuga meðal barnanna að þeirra mati, áhuga á að læra um nýja hluti, 

að sama skapi eignuðust börnin mörg ný áhugamál eftir ferðirnar, lærðu nýjar 

námsaðferðir og urðu meira skapandi. Skólaheimsóknir á söfn eru þannig að mati 

kennara öflugt lærdómstæki, því þar sem nemandinn kemst í tæri við listaverkin næst 

meiri tenging við listina og þar sem hugur og hönd vinna saman næst betri skilningur 

heldur en bara við lestur fræðanna í skólastofunni. Hooper-Greenhill (2007) segir að 

það hafi verið „... augljóst að nemendur nutu safnheimsóknarinnar gífurlega og að 

meirihluta þeirra hafi fundist þeir hefðu bætt við sig nýrri þekkingu, tekið upp nýja 

færni, eða það hefði aukist áhugi hjá þeim til að læra og fundið nýjar leiðir til að hugsa 
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um skólaverkefnin þeirra“ (bls. 139 [mín þýðing]).16 Hooper-Greenhill (2007) bendir á 

að í tilfelli margra barna hafi ferðin haft mikil áhrif á þau og mörg hafi orðið gagntekin 

af því sem fyrir augu bar og vitnar í orð eins þeirra: „Ég er gagntekin af öllu, 

herbergjunum, loftinu, klæðningunni á veggnum, málverkunum, fallega stiganum og 

jafnvel háaloftið var ótrúlegt.“ (bls. 140 [mín þýðing].17 Þá vakti ferðin löngun annarra 

til að koma aftur og þá í fylgd fjölskyldunnar. Að lokum kemur fram hjá Hooper-

Greenhill (2007) að heimsóknin hafi valdið því að mörg barnanna hafi fengið hugmynd 

um hvað þau gætu orðið í framtíðinni. 

Aðsókn skólahópa á listasöfn hérlendis er mismikil og virðist áhugi kennara spila 

þar stóran þátt, hvort farin sé skólaheimsókn á safn eður ei (Aðalheiður Gylfadóttir, 

munnleg heimild, 25. ágúst 2016).  

 

  

                                                 
16 „From this data, it was obvious that pupils enjoyed their museum visits immensely and that the vast 

majority thought that they had learnt about new things, picked up new skills, increased their motivation 

to learn and found new ways to think about their school work.“ 
17„ I'm amazed by everything, the rooms, ceilings, the panelling on the walls, painting, beautiful 

staircase and even the attic was amazing.“ 
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4.  HÁSKÓLAMENNTUN OG LISTMENNTUN 

 

Í þessum kafla verður rætt hvort hefur meiri áhrif á listáhuga, menningarneysla 

háskólanema/listnema, listmenntun eða háskólamenntun. 

 

4.1. ÁHRIF MENNTUNAR Á LISTÁHUGA/MENNINGARNEYSLU 

 

Bourdieu (1984; 2011) hélt því fram að áhugi á menningu og listum ætti að aukast 

samhliða hækkandi menntunarstigi, þannig gæti habitus18 manna breyst og mótast af 

því umhverfi sem menn lifa og hrærast í. Bourdieu (2011) nefnir í því samhengi hvernig 

habitus manna breytist við það að þeir skipti um umhverfi og fari í „framhaldsnám“, 

þannig móti og breyti skólasamfélagið smekk viðkomandi, m.a. gagnvart smekk á 

listum. Hins vegar sé þessi breyting hægfara og kennarar geri upp á milli nemenda eftir 

stéttum, þannig standa nemendur af lægri stéttum hallari fæti heldur en aðrir. Hér spilar 

hins vegar inn í að þeir skólar sem Bourdieu (2011) vísar í eru heimavistarskólar, 

„úrvalsskólar“ þar sem nemendur dvelja langtímum fjarri fjölskyldu sinni, þannig að 

ummótunin er auðveldari heldur en kannski hér á landi þar sem nálægðin við 

fjölskyldurnar og upprunann er meiri (Davíð Kristinsson, 2007). Þessi kenning er 

auðvitað ekki gallalaus og stéttaskipting er mun rótgrónari í Frakklandi heldur en hér á 

landi og hér hafa menn jafnari rétt til náms.  

Rannsókn Kane (2004) tengist þessari umfjöllun en Kane framkvæmdi rannsókn á 

421 bandarískum háskólanemendum sem eru við nám í úrvalsháskólum (bæði í 

grunnnámi og framhaldsnámi á háskólastigi). Kane (2004) rannsakaði annars vegar 

tengslanet háskólanemenda innbyrðis og hins vegar menningarþátttöku þeirra. Að mati 

DiMaggio (2004) eru háskólanemar í heimavistarskólum tilvalinn hópur til rannsóknar 

á félagslegum áhrifum þar sem um er að ræða einangrað samfélag námsmanna sem 

eyðir miklum og nánum tíma saman, sér í lagi á fyrsta árinu. Ennfremur sé þessi 

samsetning hóps hvað opnust fyrir því að prófa og upplifa nýja hluti og ekki síst í 

tengslum við listir og menningu. Þetta sjónarmið kemur líka fram í skýrslu 

Evrópusambandsins um menningarneyslu og menningarþátttöku Evrópubúa (Access, 

2013), auk þess segir skýrsla Access að menningarþátttaka nemenda og ungs fólks gefi 

vísbendingar um menningarþátttöku almennings.  

                                                 
18 Veruháttur. 



 

61 

 

Niðurstöður rannsóknar Kane, 2004, benda til þess að félagsleg áhrif á háskólaárum 

hafi meiri áhrif á menningarþátttöku kvenkyns háskólanema heldur en karlkyns 

háskólanema. Auk þess voru niðurstöður rannsóknarinnar í samræmi við sambærilegar 

rannsóknir sem sýndu fram á að menningarþátttaka er meiri meðal kvenna en karla. 

Niðurstöður rannsóknar Kane (2004) sýna að karlkyns háskólanemar hafa hins vegar 

yfirburði þegar kemur að íþróttaþátttöku, en það er jafnframt eini vettvangurinn sem 

þeir sækja meira en kvenkyns háskólanemar. Ennfremur sýndu niðurstöður rannsóknar 

Kane (2004) fram á að menningarþátttaka kvenkyns háskólanema virðist tengja konur 

sterkum böndum, þar sem um sé að ræða sameiginlegt áhugamál sem að þær hafi út af 

fyrir sig.  

Bourdieu (1984; 2011) skilgreindi „framhaldsnám“ sem hluta af „hærra 

menntunarstigi“: „Skipti einstaklingur síðar um umhverfi breytist habitus hans smám 

saman. Þannig hefur framhaldsnám tilhneigingu til að ýta undir „borgaralegan“ habitus 

hjá þeim sem hafa ekki yfir honum að ráða frá blautu barnsbeini“ (Davíð Kristinsson, 

2007, bls. 9). Áratugir eru síðan að hann kom fram með þessa kenningu og margt breyst 

í skólakerfinu. Stúdentspróf hefur ekki sama vægi og það hafði fyrir tveim áratugum, 

en hér verður gengið út frá því að þeir háskólanemar sem eru í grunnnámi séu á leið til 

hærra menntunarstigs og þeir sem eru í meistaranámi séu komnir á hærra 

menntunarstig.  

Í þessu samhengi má benda á að samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Dr. Sigrúnar 

Lilju Einarsdóttur (2010) er minna samhengi á milli menntunarstigs og 

tónlistarmenntunar og þess hvaða verk kórar velja sér til flutnings en áður var talið. 

Þrátt fyrir að hér sé ekki verið að fjalla um tónlist þá telur rannsakandi þetta tengjast 

viðfangsefninu að því leyti að niðurstaða Sigrúnar er sú að habitus fólks sem syngur í 

kórum þróist í takt við tónlistarval kóranna. Þannig sé um ákveðna endurmenntun á 

tónlistarsmekk viðkomandi að ræða og þar skipti bakgrunnur eins og stétt, staða og 

menntun ekki máli (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 2010). Sá lærdómur sem hægt er að draga 

af þessum niðurstöðum og má tengja við rannsóknarefni þessarar ritgerðar er að svo 

virðist sem menn læri að meta hlutina eftir því sem þeir eru hafðir oftar fyrir þeim og 

þannig ættu háskólanemar að geta lært að meta listasöfn eftir því sem þeir fara oftar á 

þau. 

DiMaggio (2004) framkvæmdi rannsókn þar sem hann skoðar sérstaklega 

kynbundinn mun kynjanna þegar kemur að miðlun menningarauðs og áhrifum 

tengslanets í tengslum við listir og tekur fyrir listneytendur. DiMaggio (2004) segir að 



 

62 

 

Bourdieu hafi ekki skoðað áhrif tengslanets eða félagslegra tengsla þar sem Bordieu 

hafi verið svo upptekinn af uppeldislegum áhrifum heimilis og skóla. Í þessu samhengi 

bendir DiMaggio (2004) á að Bourdieu hafi rannsakað hegðun heimavistarnema og þá 

umbreytingu sem verður á þeim í gegnum skólagöngu en ekki horft á félagsleg áhrif 

sem slík. DiMaggio (2004) tiltekur að hér sé um að ræða menningarauð sem hefur áhrif 

á félagsauð. 

Fleiri fræðimenn hafa bent á tengsl menntunar og menningarþátttöku t.a.m. Vander 

Stichele og Laermans (2006) en niðurstaða þeirra er í samræmi við kenningu Bourdieu 

um að menningarþátttaka aukist samhliða hækkandi menntunarstigi. Hanquinet (2013) 

hefur líka komið inn á þetta en að mati hennar er menntun mikilvægur liður í að venja 

einhvern við list eða menningu.  

Einnig sýna niðurstöður rannsóknar Relish (1997) þar sem metin voru áhrif 

menntunar á tónlistarval, að víðsýni, áhugasvið og umburðalyndi eykst með hækkandi 

menntunarstigi, sem hefur í för með sér að fólk kann bæði að meta fjölbreyttari hluti og 

tekur þátt í fleiri og fjölbreyttari viðburðum. Relish (1997) áréttar að það þýði samt ekki 

að viðkomandi séu alætur á alla tegund menningar. Aftur á móti séu aðrir þættir sem 

vegi meira heldur en menntun, eins og sterkt tengslanet og eiga auðvelt með að fara frá 

einum stað til annars í tengslum við sýningar eða viðburði (e. geographic mobility), 

þegar kemur að menningarneyslu. Relish (1997) nefnir sem dæmi að menntun ýti oft 

undir aukinn áhuga á sviðslistum en svo breytist áhugasviðið eftir tengslaneti og 

umhverfi viðkomandi. Því sé um uppsafnaða reynslu að ræða sem kemur ekki endilega 

í stað þeirrar sem fyrir var heldur bætist ofan á hana.  

Upright (2004) rannsakaði áhrif maka á menningarþátttöku hjóna og segir Upright 

menntun maka skipta miklu máli varðandi menningarþátttöku þeirra, bæði 

sameiginlega og í sitt hvoru lagi. Þá hafi konur hafa mun meiri áhrif á þátttöku maka 

sinna heldur en öfugt. 

Van Berkel og De Graaf (1995) eru líka á því að menningarþátttaka (leikhús, söfn 

og óperur) aukist almennt samhliða hækkandi menntunarstigi. Hins vegar sýndi 

rannsóknin að menningarþátttaka hjóna er háð menntunarstigi þess maka sem hefur 

minni menntun en ekki öfugt. Ástæðu þess má rekja til þess að karlar virðast ekki vera 

jafn uppteknir af menntun eiginkvenna sinna og öfugt og það virðist vera að breytast 

með nýjum kynslóðum.  

Bergonzi og Smith (1996) rannsökuðu áhrif listmenntunar á menningarþátttöku 

t.a.m. tónlist, sviðslistir og myndlist í Bandaríkjunum, þar kemur fram að listmenntun 
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hefur tvöfalt vægi á við menntun. Þeir sem eru með listmenntun eru því langstærstu 

neytendur menningar. Aðsókn á menningarviðburði eykst samt almennt samhliða 

hækkandi menntunarstigi. Hins vegar er meiri aðsókn hjá listmenntuðum í sérhæfari 

listviðburði eins og hljóðverk eða vídeóverk.  

Niðurstöður rannsóknar Kracman (1996) sýna fram á meiri fylgni milli listfræðslu á 

vegum skóla og listþátttöku19 nemenda síðar meir, sér í lagi þegar horft er á aðsókn á 

söfn. Áhrif félagsmótunar eru því samkvæmt Kracman talsvert meiri af hálfu skóla 

heldur en fjölskyldu, sem veldur því að nemendur hafa jafnari tækifæri á að læra að 

umgangast og meta listir og menningu. Það veldur því að aðgengi að menningarauð 

verður aðgengilegra fleirum og dregur úr aðstöðumun. 

Fram kemur í rannsókn Hendon (1990) um menningarþátttöku almennings á 

listasöfn að þeir sem sækja listasöfn eru yfirleitt með meiri menntun en þeir sem hafa 

síður áhuga á listasöfnum, auk þess er þessi hópur betur launaður, í hærri stöðugildum 

ásamt því að eiga fleiri áhugamál heldur en hinir síðarnefndu. Eins kom fram að þessi 

hópur samanstendur yfirleitt af konum. Þessi hópur er að stærstum hluta fráskilinn, 

einhleypur og barnlaus, flestir eru á miðjum aldri eða yngri og mest þátttaka er hjá þeim 

sem búa miðsvæðis. Minnst þátttaka var meðal þeirra sem eru utan vinnumarkaðar; 

heimavinnandi, atvinnulausir og ellilífeyrisþegar. Þá kemur fram að áhrif foreldra hafa 

minni áhrif á listáhuga heldur en talið var, þó að foreldrar geti auðvitað haft áhrif sem 

fyrirmyndir, sér í lagi ef þeir hafa verið duglegir að taka börnin sín með á listasöfn. Það 

virðist þó ekki vera það sem hefur afgerandi áhrif. Þannig eru að mati Hendon (1990) 

meiri líkur á að þættir eins og það að hafa sótt listnámskeið í æsku ýti meira undir 

listáhuga viðkomandi síðar meir.  

Rannsókn Hendon (1990) sýnir að mikil fylgni er milli tónlistaráhuga, á klassískri 

tónlist og eða tónlistarnáms og þess að sækja söfn. Þessi sami hópur virðist vera 

víðsýnni og opnari fyrir annars konar listformum eins og til að mynda þess að fara á 

söfn, heldur en þeir sem hafa ekki verið unnendur klassískrar tónlistar eða verið í 

tónlistarnámi. Eins hafði áhugi á leiklist og dansi svipuð áhrif, þannig virðist áhugi á 

einu listformi leiða til áhuga á öðru20 (Hendon, 1990, bls. 443).  

Samkvæmt rannsókn Hendon (1990) virðast þeir sem fara aldrei á listasöfn og þeir 

sem eru tíðir gestir þar hafa sama áhugann á listum, en það sem hefur hins vegar áhrif 

á ákvörðunartökuna á endanum er að þeir sem hafa engan áhuga á listasöfnum kjósa að 

                                                 
19 high status art 
20 „ ...one art form leads to another art form “ 
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nýta tíma sinn í annað. Þannig eru „listatýpurnar (e. art“folks“) opnari fyrir þeim listum 

sem eru í boði hverju sinni heldur en hinir ólisthneigðu“ (e. non-art“folks“) (Hendon, 

1990, bls. 445 bls. [mín þýðing]) 21. 

Kirchberg (1996) framkvæmdi samanburðarrannsókn til að kanna mun á 

safngestum og þeirra sem fara aldrei á listasöfn í Þýskalandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að þeir sem fara aldrei á listasöfn eru að jafnaði verkafólk, 

atvinnulausir eða utan vinnumarkaðar. Þeir sem fara reglulega á listasöfn eru menntaðir 

og annað hvort sérfræðingar að atvinnu eða námsmenn. Svo virðist sem áhugi þeirra 

sem fara á listasöfn og sögusöfn sé svipaður en þeir sem fara frekar á náttúrufræðisöfn 

stunda meira vísindasöfn og öfugt. Menntunarstig þeirra sem stunda tvö síðarnefndu 

söfnin er minna en þeirra sem stunda sögusöfn og listasöfn. Menntunarstig þeirra sem 

stunda listasöfn er hæst, meðal þessara fjögurra gerða af söfnum. Fram kemur að tekjur 

og fjöldi í heimili skipta líka máli og eftir því sem fjöldi barna eykst eru meiri líkur á 

að náttúrufræðisafn verði fyrir valinu en listasafn hjá þeim sem eru með færri börn.  

Kirchberg (1996) bendir á að sé borinn saman aldur þeirra safngesta sem stunda 

þessar fjórar gerðir af söfnum, sé meðalaldur þeirra sem sækja listasöfn hæstur. Sé 

kynbundinn áhugi greindur sést að mun fleiri konur sækja listasöfn en karlmenn sækja 

frekar í vísindasöfn. Þegar lýðfræðibreytur eru teknar með í reikninginn sést að þeir 

sem eru líklegastir til að stunda listasöfn eru þeir sem vinna 35 klst. vinnuviku og vinna 

við skrifstofu- eða sérfræðistörf. Hópurinn sem sé ólíklegri til að fara á söfn eða stundi 

frekar aðrar gerðir safna eins og náttúrufræðisöfn eða vísindasöfn komi úr þriggja 

manna fjölskyldu og búi í 5.000 til 20.000 manna borgum. Með því að skoða 

bakgrunnsbreytur eins og fjárhagslegar aðstæður fólks, menntunarstig og atvinnu sé 

hægt að finna út markhóp listasafna, þ.e.a.s. greina þá frá þeim sem fara ekki þangað 

(e. non-visitors).  

Kirchberg (1996) kemst hins vegar að þeirri niðurstöðu í lok greinar sinnar að 

líklega sé vænlegast fyrir söfn að einblína ekki um of á þessa tvo hópa (safngesti og þá 

sem sækja ekki söfn), heldur sé vænlegra að höfða til þeirra hópa sem falla þarna á 

milli. Því felist lausnin ekki í því að einblína of mikið á þá sem sækja ekki listasöfn, 

með því að breyta sýningum þannig „… að innihald þeirra og hönnun verði vinsælla“ 

(bls. 257 [mín þýðing]). 22 

                                                 
21 Art "folks" just have a stronger taste for the arts that are offered than do the non-art "folks.“ 

 
22 “… to more ‘popular’ contents or design.” 
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4.2. ÍSLENSKIR HÁSKÓLANEMAR 

 

Safngestir eru af ýmsum gerðum og ein þeirra eru háskólanemar. Fjöldi háskólanema á 

Íslandi nam 18.940 árið 2014 og eru þeir á mjög breiðu aldursbili. Þeir yngstu eru 18 

ára og þeir elstu 84 ára, þannig að meðalaldur þeirra er 29,5 ár (sjá mynd 2). Samkvæmt 

könnun Félagsvísindastofnunar (2014) vinna 64% háskólanema samhliða námi. Margir 

úr þessum hóp eru komnir með börn og því þurfa listasöfn að huga að þörfum 

fjölskyldna ef þau ætla að ná til þessa hóps. 

 

 

Mynd 11: Háskólanemendur eftir aldri. (Heimild: Framsetning höfundar er byggð á 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands, 2014). 

 

Samkvæmt Latham og Simmons (2014) þurfa söfn að leggja grunn að áhuga fólks á 

söfnum strax frá blautu barnsbeini og besta leiðin til þess sé að kynna starfsemi 

safnanna fyrir börnum eins fljótt og hægt er. Danto (1995) hefur einnig komið inn á 

svipuð mál, en hann bendir á að það getur verið erfitt að skýra út fyrir þeim sem hefur 

ekkert vit á list eða hefur ekki náð tökum á „er listrænna kennsla“ og myndað þannig 

listaverkið, hvers vegna eitthvað sé list og annað ekki. Þetta styður við mikilvægi þess 

að venja börn við listir og menningu snemma, á þann hátt verði þeim tamt að umgangast 

list og öðlist þannig þekkingu og kynnist listrænni hugsun, sem þau þurfi annars að læra 

og tileinka sér seinna meir þegar þau standa andspænis því að gera t.d. greinarmun á 

því hvað sé listaverk og hvað sé ekki listaverk.  

Ef horft er til stöðunnar hér á landi þá kemur fram í skýrslu um list- og 

menningarfræðslu á Íslandi sem Bamford (2009) tók saman fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, að gera þurfi skapandi greinum hærra undir höfði, þar sem 

áhersla sé lögð á skapandi kennsluhætti og skapandi kennslugreinar til að nemendur fái 
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nægileg tækifæri og þjálfun í að umgangast listir og menningu á gagnrýninn og 

uppbyggilegan hátt. 

Ef horft er til fræða Bourdieu þá ætti áhugi og eftirspurn eftir menningartengdum 

afurðum og þjónustu að aukast samhliða hækkandi menntunarstigi: „Kannanir sýna að 

allt menningarlegt atferli (ferðir á söfn og sýningar, tónleika, lestur o.s.frv.) og dálæti á 

bókmenntum, myndlist og tónlist, eru nátengd menntunarstigi (mælt út frá prófgráðum 

eða lengd skólagöngu)...“ (Bourdieu, 1984, bls. 1). Aftur á móti er spurning hvort vegur 

meira, háskólamenntun eða listmenntun. Þetta er eitt af þeim atriðum sem niðurstöður 

spurningakönnunar þessa meistaraverkefnis munu leiða í ljós.  

Samkvæmt könnun á menningarneyslu (Access, 2013) voru þau atriði sem hindruðu 

fólk helst í að neyta menningar; tímaskortur, áhugaleysi og peningaleysi. Sé horft til 

þátta eins og að fara á söfn eða á gallerí hafði áhugaleysi mest áhrif eða 35%. 

 

4.3. UNGT FÓLK, ÁHUGI, ÓSKIR OG VÆNTINGAR 

 

Stundum heyrist að ungt fólk hafi engan áhuga á listum og menningu og kann að vera 

að sú skoðun hafi valdið því, eins og kemur fram hjá Latham og Simmons (2014), að 

söfn reyndu lengi vel ekkert að höfða til ungs fólks. Söfn virðast mörg hver ekki leggja 

mikið upp úr því að ná til ungs fólks eins og Mason og McCarthy (2006) benda á í grein 

sinni, þar kemur fram að ungu fólki finnst það ekki eiga heima á listasöfnum, þar sem 

það er svo margt við listasöfnin sem höfðar engan veginn til þeirra, eins og til dæmis 

efni sýninga, öll hönnun bæði ytri og innri, stemningin á safninu og margt fleira, alveg 

niður í hönnun auglýsinga sem virðast ekki hafa það að markmiði að ná til ungs fólks. 

Ætli menn sér að ná til þessa hóps þarf að endurhugsa alla þessa hluti upp á nýtt með 

þarfir og óskir ungs fólk að leiðarljósi. 

Rannsókn Mokhtar og Kasmin (2011) um ástæður þess að ungir námsmenn af æðra 

skólastigi23 í Malasíu fara annað hvort á söfn eða ekki, sýnir líka fram á að söfnum 

hefur enn ekki tekist að höfða nógu mikið til ungs fólks. Þar kemur fram að ungt fólk á 

aldrinum 17–22 ára hefur hvað minnstan áhuga á söfnum, þeir sem eru orðnir 22–25 

ára eru hins vegar farnir að hafa meiri áhuga á söfnum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að viðhorf ungs fólks gagnvart söfnum var í raun mun betra en áður var talið og í 

raun í mótsögn við fyrri rannsókn Bartlett og Kelly frá 2000. Samkvæmt rannsókninni 

                                                 
23 (e. institute of higher learning). 
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var það mat ungs fólks að söfn væru leiðinleg, föst í gamla tímanum, fráhrindandi og 

að of mikil áhersla væri lögð á fræðslu- og menntunargildi þeirra.  

Mokhtar og Kasmin (2011) kom á óvart hversu stór hluti viðmælenda hafði farið á 

söfn á síðustu þremur árum eða 82%. Þrátt fyrir jákvætt viðhorf hópsins til safna kom 

samt margt fram í máli viðmælenda, þegar þau voru spurð um ástæður þess að þau færu 

eða færu ekki á söfn, hvort þau gætu bent á einhverjar úrbótaleiðir og með hvaða hætti 

þau teldu að söfn gætu höfðað betur til ungs fólks. Meðal þeirra ástæðna sem þau 

nefndu að kæmu í veg fyrir að þau færu oftar á söfn voru atriði eins og: tímaskortur, 

áhugaleysi, skortur á upplýsingum um hvað stæði til boða, miðaverð væri of hátt, önnur 

afþreying varð fyrir valinu, sem og frestunarárátta. Einungis lítill hluti hópsins sagði að 

ástæða þess að þau færu sjaldan á söfn væri af því að söfn væru óspennandi. 

Úrbótaleiðir sem voru nefndar til að höfða betur til ungs fólks voru meðal annars: að 

útbúa kynningarefni, bjóða upp á lifandi vefkynningar þar sem ágrip um sýninguna 

væri, halda úti öflugri heimasíðu sem væri reglulega uppfærð, vera með betri 

leiðbeiningar á safninu sem og að bjóða upp á sýningar sem höfða meira til þessa 

aldurshóps.  

Mokhtar og Kasmin (2011) benda að lokum á mikilvægi þess að höfða til ungs fólks, 

þar sem að sá hópur eru framtíðarviðskiptavinir safnanna og/eða starfsmenn. Að mati 

Mokhtar og Kasmin hafa markaðs- og kynningarfulltrúar safna oft takmarkaða 

þekkingu á því hvað höfðar til ungs fólks eða þarfa þeirra, óska og væntinga og þetta 

hamli því að unga fólkið sæki söfnin sem skyldi. 

Van der Weiden (2008) greinir frá því að unga kynslóðin sé svo veraldarvön, hún 

hefur ferðast meira heldur en fyrri kynslóðir, því þurfi miklu meira til að heilla þau og 

fanga athygli þeirra, raunin sé því að söfn höfði söfn ekkert höfða sérstaklega til þessa 

hóps. Bara nafnið eitt og sér þykir ekki aðlaðandi, margir séu því farnir að styðjast við 

annað heiti heldur en safn. Van der Weiden bendir á að til að ná athygli ungs fólks geti 

verið gott að setja upp sýningar með aðstoð sýndarveruleika. Að hans mati þarf að gera 

efnið áhugavert, hafa sýningarefnið létt, búa til góða og huggulega umgjörð þannig að 

áhorfandinn yfirgefi safnið sáttur en um leið hafi safnið náð að örva áhuga hans það 

mikið að hann komi aftur til að fá svör við fleiri spurningum og deili reynslu sinni með 

öðrum.  

Kotler o.fl. (2008) hafa skrifað mikið um markaðssetningu á söfnum og benda á að 

þar sem ungt fólk hefur mikla félagsþörf geti söfn verið vettvangur fyrir það til að 

hittast, kynnast öðrum og efla tengslanet sitt. Kvöldopnanir safna á föstudögum, þar 
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sem frítt er inn fyrir 26 ára og yngri, hafi gefið góða raun í þessum efnum þar sem boðið 

sé upp á tónlist, kvikmyndir og snarl í sambland við fræðslukynningar. Kotler o.fl. 

(2008) nefna að ætli söfn að höfða betur til ungs fólks verði þau að tileinka sér nýjustu 

tækni hverju sinni, bjóða upp á rafrænt efni sem sé sniðið að þörfum og áhuga ungs 

fólks, ennfremur sé árangursríkt að tengja tónlist saman við sýningar sem og að efla til 

samkeppna á netinu. Þá hafi sum söfn komið á samstarfi við ungt fólk, annað hvort í 

tengslum við fjáraflanir fyrir söfnin eða með aðkomu að því setja upp sýningar. Hvoru 

tveggja sé til þess fallið að virkja unga fólkið og láta því finnast það hafa eitthvað um 

málefni safna og menningarmiðstöðva að segja, ennfremur eykur þetta líkurnar á að 

viðkomandi gerist meðlimur eða styrktaraðili síðar meir. 

Eins og fram hefur komið að þá eru söfn stöðugt að keppa um tíma einstaklingsins 

og helstu keppinautar þeirra, sér í lagi þegar kemur að ungu fólki, er afþreying á borð 

við þá sem hægt er að hlaða niður af netinu. Latham og Simmons (2014) eru meðal 

þeirra sem hafa þetta á orði og þeir benda jafnframt á að þau söfn sem ætli sér að ná til 

ungs fólks þurfi að bjóða upp á nóg af ljósmyndum, því þær fangi athygli ungu 

kynslóðarinnar. Einnig séu söfn sem fjalla um nýliðna atburði í mannkynssögunni 

vinsæl hjá þessum hópi, sem og söfn sem fjalla um tækni og vísindi. Vinsælustu söfnin 

séu hins vegar þau sem veki forvitni þeirra og síðast en ekki síst þau söfn sem ýta undir 

sjálfsmynd þeirra.  

Miklu skiptir að vel sé tekið á móti þeim sem koma í fyrsta sinn á listasafn, en margir 

eru feimnir við listasöfn og því geta fyrstu skrefin oft verið erfið. Því skiptir 

endurmenntun starfsfólks safna miklu máli eins og sést á skrifum Zmuck (2002), 

endurmenntunin sé mikilvæg til að starfsfólk geti bætt samskiptahæfni sína og tileinkað 

sér nýjustu fræði og tækni hverju sinni, þar sem ungt fólk sættir sig ekki við að standa 

álengdar og horfa á eða lesa um hlutina.  

Zmuck (2002) bendir á að mikilvægt sé fyrir söfn að fjalla um samtímamál ef þau 

ætla að höfða til ungs fólk, setja þurfi kynningar upp á skilvirkan, notendavænan og 

umfram allt á skemmtilegan hátt til að gestunum leiðist ekki. Upplýsingar þurfa að vera 

stuttar og hnitmiðaðar til að gestirnir missi ekki þráðinn og gagnlegt sé að nýta AIDA 

módelið við gerð skilaboða og kynninga til að fanga athygli viðskiptavina. Kotler og 

Keller (2016) flokka módelið niður í fjóra flokka: Ná athygli (e. attention), vekja áhuga 

(e. interest), vekja löngun (e. desire), aðgerð (e. action). 

Væntingar og kröfur til safna hafa breyst, fólk gerir kröfu um meiri gagnvirkni eins 

og kemur fram hjá Ambrose og Paine (1998), fólk vill fá að taka virkari þátt á sínum 



 

69 

 

eigin forsendum, ennfremur vill það fá að vera með í ráðum. Prasch (2002) tekur undir 

þetta sjónarmið að gesturinn sætti sig ekki við að standa álengdar og virða fyrir sér 

listaverk og leggur til að honum sé leyft að nota skilningarvit eins og heyrn, lyktarskyn 

og snertingu til að örva áhuga þeirra. Ennfremur vilji gestir geta fræðst sjálfir um það 

efni sem þeir óska hverju sinni (með aðstoð upplýsingaskjáa og annarra miðla).  

Samkvæmt Ambrose og Paine (1998) eiga mörg söfn mjög erfitt með að tileinka sér 

breyttan hugsunarhátt, þar sem þau vilja mata gestinn á því sem fyrir augu ber. Söfn 

verða að muna að þau starfa í almannaþágu, söfn eru fyrir fólkið og því ætti ætíð að 

hafa hagsmuni og vilja almennings að leiðarljósi við skipulagningu á starfi safnsins. 

Árangur safna byggist oftar en ekki á því hversu vel viðkomandi safni hefur tekist að 

mæta þörfum, óskum og væntingum gesta sinna sem og að finna leið til að virkja þá. 

Að mati bæði Latham og Simmons (2014) og Dewey (1934) er nauðsynlegt fyrir söfn 

að finna leiðir til að verða hluti af daglegu lífi fólks, þannig það komi oftar en ekki bara 

einstaka sinnum. 

 

4.4. FJÖLSKYLDUFÓLK 

 

Hooper-Greenhill (1999) bendir á að söfn hafi ekki í gegnum tíðina sniðið starfsemi 

sína að fjölskyldufólki en segir þó mikla breytingu hafa orðið á því undanfarin ár, enda 

séu fjölskyldur með stærstu hópunum sem fara á söfn í Bretlandi. Oft má tengja 

heimsókn fjölskyldna við skólaheimsókn viðkomandi barns. Hooper-Greenhill tekur 

hér saman atriði sem söfn þurfa að hafa í huga ef þau ætla að ná til fjölskyldufólks. 

Mikilvægt sé að bjóða upp á mismunandi efni og sýningar sem henta og höfða til allrar 

fjölskyldunnar, ungum sem öldnum, því að oftar en ekki eru afi og amma með í 

heimsókninni, unglingar sem og annað vina- og frændfólk. Það þarf að hafa gott 

aðgengi að snyrtingum, brjóstagjafa-, matar- og skiptiaðstöðu, leik- og barnahorni, 

lyftum og rennistiga frekar en stiga, sætum og bekkjum til að hvíla lúin bein og síðast 

en ekki síst breitt úrval af mat og drykk sem hentar öllum hópum. Hanna þarf umhverfi 

barnanna þannig að þau geti fengið smá útrás fyrir hreyfiþörf sína. Hafa þarf í huga að 

börn þurfa sitt rými og að geta athafnað sig. Allt er þetta nauðsynlegt til að heimsóknin 

verði ánægjulegust en endi ekki með uppgefnum og vonsviknum foreldrum, þar sem 

ekki tókst að hafa ofan af fyrir þreyttu og svöngu barninu meðan á heimsókninni stóð.  

Hooper-Greenhill segir heimsókn á safn geta styrkt fjölskylduböndin enn frekar, 

þar sem fjölskyldan sé oftar en ekki að uppgötva nýja og skemmtilega hluti saman. Af 
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þeim söfnum sem foreldrar fara síst með börnin sín á eru listasöfn, ástæðan er að 

listasöfn sníða sjaldnast sýningar sínar að þörfum fjölskyldufólks. Söfn hafa hins vegar 

mun meira aðdráttarafl heldur en listasöfn. Markaðsaðgerðir safna ættu að beinast 

sérstaklega að börnum og skólum, þar sem þetta eru komandi kynslóðir.  
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5. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Í þessum kafla verður fjallað um hönnun rannsóknar, farið í gegnum kosti og galla 

hennar, greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var í rannsókninni. Farið verður 

yfir hvernig þátttakendur voru valdir og út frá hvaða þáttum, greint frá gagnaöflun og 

úrvinnslu gagna. Fjallað verður um réttmæti og áreiðanleika rannsóknar og að lokum 

verður farið yfir siðferðileg álitamál og stöðu rannsakanda innan þessarar rannsóknar 

 

5.1.  ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 

 

Valdir voru þrenns konar hópar til þátttöku í þessari rannsókn. Þar sem um blandaða 

rannsókn var að ræða í formi eigindlegra einstaklingsviðtala og spurningakönnunar, 

voru annars vegar tekin eigindleg viðtöl við háskólanema og sérfræðingaviðtöl við 

starfsmenn listasafna og hins vegar var spurningakönnun lögð fyrir háskólanema fimm 

háskóla. Auk þess náði könnunin yfir fyrrverandi háskólanema, sem og listnema 18 ára 

og eldri. 

Í úrtak eigindlegra viðtala voru valdir 10 háskólanemar sem komu frá Háskóla 

Íslands og Háskólanum á Bifröst. Í kjölfarið voru tekin sex sérfræðingaviðtöl við 

starfsmenn þriggja listasafna. Þýði spurningakönnunarinnar voru háskólanemar 

Háskólans á Bifröst, Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri, Háskólans í Reykjavík og 

Listaháskóla Íslands. Spurningakönnunin var send með tölvupósti á nemendaskrifstofur 

umræddra háskóla og óskað eftir því að henni yrði dreift rafrænt á nemendur skólanna. 

Háskólinn í Reykjavík og Háskóli Íslands gátu ekki orðið við beiðni rannsakanda, þar 

sem reglur skólanna kveða á um að einungis séu sendar spurningakannanir innan veggja 

skólanna. Því var gripið til þess ráðs að senda spurningakönnunina á nemendafélög 

umræddra háskóla sem og einstaka hópa á fésbókinni sem stofnaðar hafa verið af 

núverandi og fyrrverandi háskólanemum. Auk þess var spurningakönnunin send á 

helstu mynd- og tónlistarskóla landsins til að tryggja svörun listnema. Nánar er fjallað 

um uppbyggingu, form, framkvæmd og úrvinnslu gagna spurningakönnunarinnar í 

köflum 7.2–.7.4.  

Úrtak spurningakönnunarinnar var hentugleikaúrtak. Þar sem markmiðið var að ná 

til sem flestra þátttakenda á sem stystum tíma (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 
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Karlsson, 2013). Spurningakönnun var því send á þá háskólanema sem eru skráðir 

nemendur í ofangreindum háskólum á þeim tímapunkti sem könnunin fór fram. 

Í tilfelli eigindlegu rannsóknarinnar voru valdir þeir viðmælendur úr röðum 

háskólanema og starfsmanna listasafna sem talið var að myndu henta hvað best 

markmiðum rannsóknarinnar og hefðu jafnvel „persónulega þekkingu“ á 

viðfangsefninu sem er verið að rannsaka, því var um tilgangsúrtak að ræða (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130–131). Í einhverjum tilfellum var líka 

um snjóboltaúrtak að ræða (e. snowball sample) þar sem rannsakandi fékk ábendingu 

um þátttakendur úr hópi háskólanema í gegnum aðra viðmælendur, þar sem einn 

viðmælandi bendir á þann næsta og svo koll af kolli (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Einnig kom ábending varðandi viðmælanda í gegnum 

háskólakennara. Fyrir valinu urðu tíu háskólanemar á aldrinum 21–39 ára, bæði í 

meistaranámi og grunnnámi. Misjafnt er hvort viðmælendur eru einhleypir, í sambúð 

eða giftir, sumir eru komnir með börn. Nokkrir vinna samhliða námi, á meðan tími 

annarra fer allur í nám, barnauppeldi og húsverk. Þeir eiga allir sammerkt að eiga lítinn 

tíma aflögu. Þeir koma af félagsvísindasviði, hugvísindasviði, verkfræði- og 

náttúruvísindasviði.  

Eftir að gagnaöflun hófst kom í ljós að stór hluti hópsins reyndist vera listmenntaður 

eða með listmenntun af einhverju tagi, en þær upplýsingar lágu ekki fyrir þegar úrtakið 

var valið, að einum þátttakenda undanskildum sem var sérstaklega valinn í rannsóknina 

vegna þekkingar sinnar á myndlist. Reynsla viðmælenda af listasöfnum er mjög 

misjöfn, sumir hafa mikla þekkingu og reynslu af söfnum á meðan aðrir hafa mjög lítið 

af þeim að segja.  

Auk viðtala við háskólanema voru tekin sex sérfræðingaviðtöl við starfsmenn 

þriggja listasafna, sem gegna mismunandi stöðum innan safnanna þriggja. Þá er 

starfsreynsla þeirra mislöng, til að fá sem fjölbreyttust viðhorf. Ekki verður greint frá 

nafni safnanna né hvaða stöðu starfsmenn gegna til að koma í veg fyrir rekjanleika og 

tryggja trúnað rannsakanda við viðmælendur. Rannsakandi hafði verið í sambandi við 

þessa starfsmenn á forstigum rannsóknarinnar og því var auðsótt að fá viðtal við þá.  

Allir viðmælendur úr báðum hópum eigindlegu rannsóknarinnar, koma fram undir 

dulnefnum. Rannsakanda finnst þessir tveir hópar vera líklegastir til að gefa sem 

fjölbreyttust viðhorf á viðfangsefninu, bæði af hálfu háskólanema og starfsmanna 

listasafna. 
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Viðmælendur úr röðum háskólanema áttu að endurspegla sem breiðasta hóp 

háskólanema. Þeir eru ennfremur með ólíkan bakgrunn sem er mikilvægt til að fá 

viðhorf frá sem flestum þjóðfélagshópum. Mun fleiri konur gáfu kost á sér í 

rannsóknina heldur en karlar og því er kynjahlutfallið ójafnt 70% konur á móti 30% 

körlum og ekki í samræmi við væntingar rannsakanda sem vonaðist til að fá nokkuð 

jafnt vægi. Þessi kynjamunur endurspeglast líklega í því að samkvæmt fyrri 

rannsóknum virðast konur bæði meiri áhuga og þekkingu á listum og menningu heldur 

en karlar (DiMaggio, 2004; Collins, 1988). 

Rannsakandi hringdi fyrst eða sendi tölvupóst á viðmælendur sína, til að athuga 

hvort þeir væru tilbúnir að koma í 30 til 40 mínútna viðtal. Í kjölfar símtalsins var 

viðkomandi sent kynningarbréf, (sjá viðauka II), þar sem markmiðum rannsóknar var 

lýst. Þeir viðmælendur sem fengu tölvupóst fengu sent kynningarbréf samhliða. Í 

báðum tilfellum sem og í tilfelli spurningakönnunar var þátttakendum rannsóknar gerð 

grein fyrir markmiðum rannsóknar, að nafnleyndar yrði gætt, viðmælendum bæri ekki 

skylda að taka þátt frekar en þeir vildu og þeim væri frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu. Þá þyrftu viðmælendur ekki að svara einstaka spurningum og 

tilvitnanir yrðu órekjanlegar. Ennfremur yrði farið eftir siðareglum Háskólans á Bifröst 

og gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni (sjá kynningarbréf vegna viðtala í viðauka II 

og kynningarbréf vegna þátttöku í spurningakönnun í viðauka VIII).  

 

5.2. HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

 

Hugmyndin að viðfangsefninu kviknaði við vinnslu aðferðafræðiverkefnis þar sem 

viðfangsefnið var að kanna viðhorf nokkurra einstaklinga á söfnum, einkum 

listasöfnum. Þar kom fram að áhugi þeirra háskólanema sem rætt var við á íslenskum 

listasöfnum var mjög lítill. Rannsakandi heyrði í kjölfarið í nokkrum öðrum 

háskólanemum til viðbótar sem voru sama sinnis gagnvart listasöfnum hér heima. Þar 

sem þessar niðurstöður eru á skjön við kenningu Bourdieu (1984) sem segir að áhugi á 

listum og menningu aukist samhliða hækkandi menntunarstigi og í ljósi þess að þessir 

háskólanemar sögðust allir fara á listasöfn erlendis, fannst rannsakanda tilefni til að 

rannsaka betur þetta viðfangsefni. 

Rannsakandi fór því af stað með þessa rannsókn til að kanna reynslu og áhuga 

háskólanema af listasöfnum, hversu virkan þátt þeir taki í lista- og menningarlífi, hvort 

áhuginn aukist samhliða hækkandi menntun og hvort vegi þar meira listmenntun eða 
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háskólamenntun, hvort menningarþátttaka í æsku ýti undir listáhuga og/eða 

menningarþátttöku viðkomandi síðar meir. 

Rannsóknin byggir á þeim heimildum og rannsóknum sem liggja til grundvallar 

viðfangsefninu, auk þess sem aflað var nýrra gagna með blandaðri rannsóknaraðferð, 

annars vegar í formi eigindlegra viðtala og hins vegar í formi spurningakönnunar. 

 

5.3.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐUM, KOSTIR OG GALLAR  

 

Spurningarammar þeirrar eigindlegu rannsóknar sem var framkvæmd voru unnir út frá 

þeim niðurstöðum og upplýsingum sem komu út úr vinnslu aðferðafræðiverkefnis, sem 

má kalla undanfara þessarar rannsóknar, sjá spurningaramma vegna gagnaöflunar (í 

viðaukum III og IV). Tekin voru hálfopin eigindleg viðtöl við háskólanema og 

sérfræðingaviðtöl við starfsmenn listasafna síðasta haust (2016).  

Kostir við eigindlega rannsóknaraðferð eru að þar er farið á dýptina og hægt að fá 

ítarlegri upplýsingar frá viðmælendum og spyrja nánar út í einstök atriði heldur en hægt 

er í megindlegri rannsókn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Gallar við eigindlega rannsókn eru hins vegar að það er hætta á að rannsakandi spyrji 

leiðandi spurninga sem hafa áhrif á svör viðmælanda. Ennfremur getur reynst erfitt að 

fá viðmælandann til að opna sig og deila reynslu sinni, auk þess sem slíkt krefst mikillar 

þjálfunar og færni (Helga Jónsdóttir, 2013). Þar sem úrtakið í eigindlegri rannsókn við 

háskólanema voru einungis tíu viðmælendur, var hætta á skekkju í úrtaki og að 

viðmælendur næðu ekki að endurspegla allt þýðið sem er í þessu tilfelli háskólanemar 

eða heildarviðhorf þeirra, sem getur rýrt niðurstöður rannsóknarinnar (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi reyndi að bregðast við þessu með því 

að bæta við viðmælendum, ennfremur var rætt við háskólanema úr tveimur háskólum. 

Það að fleiri viðmælendur voru í mastersnámi heldur en í grunnnámi og að 

kvenkynsþátttakendur voru helmingi fleiri en karlkynsþátttakendur, getur skekkt 

niðurstöðurnar að einhverju leyti og því haft einhver áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Eftir að gagnaöflun og greiningu viðtala lauk, var ljóst að afla þyrfti viðbótar gagna 

og að þeim yrði ekki náð nema með því að bæta við megindlegri rannsókn í formi 

spurningakönnunar (sjá viðauka IX) og því var um blandaða rannsókn að ræða. 

Stuðst var við svokallað könnunarsnið (e. exploratory sequential design) þar sem 

byrjað var á því að afla eigindlegra gagna í formi hálf-opinna einstaklingsviðtala eins 
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og fram hefur komið. Í kjölfarið var hönnuð megindleg spurningakönnun út frá þeim 

upplýsingum sem komu fram við greiningu eigindlegra viðtala (viðtöl við 

háskólanemendur), sérfræðingasviðtala (við starfsmenn listasafna) ásamt heimildum úr 

fræðakafla (sjá spurningakönnun í viðauka IX). Spurningakönnuninni var síðan dreift 

rafrænt á háskólanemendur fimm háskóla og listnema (18 ára og eldri) nokkurra mynd- 

og tónlistarskóla dagana 22.–24. febrúar 2017 (sjá nánari umfjöllun í köflum 7.2–7.4.). 

Þegar gagnagreiningu lauk voru niðurstöðurnar túlkaðar saman.  

Kostur við blandaða rannsókn er að með henni er hægt að fá mun betri fjölbreyttari 

gögn um hópinn sem er til rannsóknar heldur en þegar beitt er annað hvort megindlegri 

eða eigindlegri rannsóknaraðferð. Aftur á móti er slík rannsókn viðameiri, auk þess sem 

erfitt getur verið fyrir rannsakanda að halda utan um allar upplýsingar sem henni fylgja 

(Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). 

Kostir við megindlegar rannsóknir eru að þær veita lýsandi niðurstöður sem hægt er 

að yfirfæra á þýðið, þær veita líka heildaryfirlit yfir hópinn sem er verið að skoða og 

það er hægt að gefa út lýsandi niðurstöður um hann (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) 

Ennfremur er slík könnun bæði ódýr og einföld í framkvæmd og þegar úrtakið er 

hentugleikaúrtak eins og í tilfelli þessarar rannsóknar er aðgengi að gögnum gott, þar 

sem hægt að ná til stórs hóps yfir stutt tímabil og þar að leiðandi er hægt að safna saman 

fjölbreyttum upplýsingum um hópinn (lýðfræðiupplýsingar, viðhorf, neyslumynstur og 

fl.) á skömmum tíma. Hins vegar er hætta á að fólk svari ekki könnuninni og ítrekun 

skili engum árangri, þannig er ekki hægt að tryggja að þeir einstaklingar sem eigi að 

svara könnuninni hafi í raun gert það, þar sem um vefkönnun var að ræða (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).  

Galli er að niðurstöðurnar gætu gefið einsleita mynd þar sem það er hætta á að þeir 

sem svari spurningakönnuninni séu þeir sem hafi áhuga á menningu og listum og eða 

listasöfnum og því gætu niðurstöðurnar gefið einsleita mynd. Og þar sem um valfrjálsa 

þátttöku er að ræða taki bara þeir þátt sem sannarlega hafa áhuga á söfnum og því vanti 

skoðanir annarra, ennfremur gæti það skekkt niðurstöður rannsóknarinnar ef 

svarhlutfallið yrði lágt (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 
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5.4.  FRAMKVÆMD OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

 

Viðtölin við háskólanemendur og sérfræðingaviðtölin fóru fram dagana 2. til 12. 

október 2016. Spurningakönnunin var lögð fyrir háskólanemendur HÍ, HR, LHÍ, 

Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst dagana 22-24. febrúar 2017 og höfðu 

nemendur tvær vikur til að svara henni, ítrekun var send út einu sinni á tímabilinu.  

Aðgengi að gögnum var hins vegar talsvert torsóttara en rannsakandi hafði gert sér 

vonir til, bæði í tilfelli eigindlegra viðtala, sérfræðingaviðtala og megindlegrar 

spurningakönnunar. Það sem gerði rannsakanda erfiðast fyrir er að flestir háskólar 

landsins hafa sett sér þá vinnureglu að taka ekki við utankomandi könnunum eða 

beiðnum um að taka þátt í rannsókn. Rannsakandi byrjaði á að senda beiðni á 

nemendaskrá Háskólans Íslands og Háskólans á Bifröst, þar sem óskað var eftir því að 

send yrði auglýsing á alla háskólanemendur viðkomandi háskóla varðandi þátttöku í 

rannsókninni (eigindleg viðtöl). Þar sem synjun kom frá Háskóla Íslands hafði 

rannsakandi samband við stúdentaráð skólans, auk nemendafélags innan skólans og 

óskaði eftir ábendingum um viðmælendur en það skilaði engri niðurstöðu. Eftir 

töluverða leit fékk rannsakandi ábendingu frá háskólaprófessor innan HÍ um 

háskólanema sem væri tilvalinn til þátttöku í rannsóknina. Ennfremur bárust ábendingar 

um aðra þátttakendur í gegnum aðra viðmælendur rannsóknarinnar eins og áður hefur 

komið fram. Mun auðveldara reyndist að finna þátttakendur úr röðum starfsmanna 

listasafna, þar hjálpaði til að rannsakandi hafði verið í sambandi við sum safnanna á 

forstigum rannsóknarinnar. 

Rannsakandi fékk sömu svör frá Háskóla Íslands (HÍ) og Háskólanum í Reykjavík 

(HR) þegar hann fór af stað með spurningakönnun þessarar rannsóknar, Listaháskóli 

Íslands og Háskólinn á Akureyri veittu rannsakanda undanþágu og sendu 

spurningakönnunina áfram á sína nemendur. Aðgengi að nemendum Háskólans á 

Bifröst var mjög gott enda rannsakandi nemandi við skólann, spurningakönnunin var 

að auki send á fyrrverandi nemendur Háskólans á Bifröst. Í ljósi þess að HÍ og HR gátu 

ekki orðið við beiðni rannsakanda, var gripið til þess ráðs að senda spurningakönnunina 

á nemendafélög HR í gengum fésbókarsíðu þeirra, sem og nemendafélög innan 

íslensku- og menningardeildar HÍ. Auk þess var spurningakönnunin send á helstu 

mynd- og tónlistarskóla landsins (18 ára og eldri) til að tryggja svörun listnema. Að 

lokum setti rannsakandi spurningakönnunina inn á nokkrar fésbókarsíður, þar sem hann 
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vissi að háskólanema/listnema væri að finna (nemendafélög, spurningakannanir 

o.s.frv.).  

Í tilfelli eigindlegra viðtala þá hringdi rannsakandi ýmist eða sendi tölvupóst á 

viðmælendur sína, til að óska eftir viðtali. Þar gerði hann stuttlega grein fyrir tilgangi 

og markmiði rannsóknarinnar. Í kjölfarið var þátttakendum sent ítarlegt kynningarbréf 

vegna viðtala/upplýst samþykki (sjá viðauka II), þar sem nánar var farið yfir þessi atriði. 

Einstaklingsviðtölin hófust með því að viðmælendum var gerð grein fyrir því að 

viðtölin yrðu tekin upp á snjallsíma rannsakanda og tryggt að þeir veittu leyfi sitt fyrir 

upptökunni. Viðmælendur voru að auki upplýstir um að nafnleyndar yrði gætt í 

hvívetna, þeir þyrftu ekki að svara einstökum spurningum og væri frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem væri, gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni. Að lokum veittu allir 

viðmælendur upplýst samþykkt sitt (sjá kynningarbréf vegna viðtala/upplýst samþykki, 

í viðauka II).  

Sitt hvor spurningalistinn var notaður í viðtölunum eftir því hvort rætt var við 

háskólanema eða starfsmenn listasafna (sjá spurningaramma fyrir gagnaöflun í 

viðaukum III og IV). Spurningarammarnir voru þó einungis hafðir til viðmiðunar og 

spurningar ekki settar fram í neinni ákveðinni röð, það fór eftir eðli viðtalsins hverju 

sinni og hvernig það þróaðist. Rannsakandi hélt sig að mestu til hlés en bætti stundum 

inn viðbótarspurningum eftir því sem honum fannst eiga við. Rannsakandi tók fyrst 

eigindleg viðtöl við háskólanemendur og í kjölfarið voru tekin sérfræðingaviðtöl við 

starfsmenn listasafna. Þessi aðferð nýttist rannsakanda vel, þar sem hann gat þá nýtt sér 

þær upplýsingar sem komu út úr viðtölum við háskólanema til að spyrja starfsmenn 

listasafnanna nánar út í. Viðtölin gengu mjög vel, viðmælendur höfðu mjög mikið til 

málanna að leggja og höfðu oft mun meiri reynslu og þekkingu af viðfangsefninu heldur 

en rannsakandi hafði upphaflega reiknað með. Þegar viðmælendur gáfu kost á sér í 

viðtölin lágu ekki fyrir upplýsingar um hvort þeir hefðu einhverja listmenntun til að 

bera, enda kom enginn þeirra að einum undanskildum úr slíkum fögum. Því kom þessi 

víðbreidda listmenntun viðmælenda rannsakanda mjög á óvart en 80% viðmælenda 

voru með einhvers konar listmenntun. 

Lengd eigindlegra viðtala við háskólanema voru á bilinu 20 til 77 mínútur, 

rannsakandi hafði séð fyrir sér að viðtölin tækju á bilinu 30 til 45 mínútur, en þrjú þeirra 

drógust á langinn og tóku 54 til 77 mínútur. Ástæðan var að viðmælendur höfðu mikla 

reynslu af söfnum og höfðu því mikið til málanna að leggja. Einungis tvö viðtalanna 

tóku skemur en 30 mínútur og mátti ástæðuna rekja til þess að viðmælendur höfðu 



 

78 

 

frekar litla reynslu af listasöfnum. Sérfræðingaviðtölin (við starfsmenn listasafna) tóku 

á bilinu 20 til 60 mínútur. Öll viðtöl háskólanema að tveim undanskildum fóru fram á 

höfuðborgarsvæðinu. Tvö viðtöl fóru fram með aðstoð fjarfundarbúnaðar og viðtöl 

starfsmanna listasafna fóru fram á vinnustöðum starfsmanna. Haldin var 

rannsóknardagbók á meðan viðtölunum stóð, þar sem skráð var framvinda viðtalanna 

eftir hvert viðtal. Skráð var hvort eitthvað hefði komið á óvart, hvernig líðan 

rannsakanda og viðmælanda hefði verið meðan á viðtölunum stóð, hvort einhverjar 

breytingar hefðu orðið á spurningaramma rannsóknarinnar á milli viðtala og voru þessar 

upplýsingar notaðar til að endurskoða spurningar og aðferðir fyrir næstu viðtöl. 

 

5.5.  GREINING GAGNA 

 

Eftir að öllum viðtölum var lokið voru þau prentuð út, lesin ítarlega yfir og þemagreind 

með þemaskiptri greiningu (e. coding analysis). Þar voru svör viðmælanda flokkuð eftir 

innihaldi þeirra og í tengslum við fyrirliggjandi rannsóknarspurningar. Dregin voru 

saman þau atriði sem voru sammerk með viðmælendum rannsóknarinnar og reynt að 

greina ákveðin mynstur og þemu sem komu hvað oftast fram í máli viðmælenda. Á 

þann hátt fékkst heildarmynd af viðhorfi og reynslu þeirra af listasöfnum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Framsetning á niðurstöðum viðtalanna var skipt niður eftir 

þemum, sjá nánari umfjöllun í köflum 6 -7.1.1. Það að viðtölin voru afrituð strax í 

kjölfar viðtalanna og rannsóknargögnin greind eins og kostur var á, eykur réttmæti 

rannsóknarinnar, þar sem rannsakandi hefur þá betri yfirsýn yfir þau gögn sem hafa 

safnast og sér betur ef það er eitthvað sem hann þarf að afla frekari upplýsinga um 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016).  

Við úrvinnslu gagna viðtala beggja hópa kom í ljós að mettun gagna hafði ekki náðst 

sem skyldi, þar sem frekari svör vantaði við ákveðnum spurningum. Því var hönnuð 

megindleg spurningakönnun út frá þeim upplýsingum sem höfðu komið fram í 

viðtölum við háskólanemendur og starfsmenn listasafna, sem og út frá fræðikafla 

þessarar rannsóknar. Í kjölfarið var spurningakönnunin lögð fyrir háskólanemendur og 

listnema eins og fram hefur komið. Könnunin náði auk þess yfir fyrrverandi 

háskólanemendur. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar byggja á eigindlegum viðtölum við 

háskólanemendur og sérfræðingaviðtölum við starfsmenn þriggja listasafna, auk 

spurningakönnunarinnar þar sem háskólanemendur og listnemar voru þátttakendur. 
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Eftir að gagnaöflun var endanlega lokið voru öll gögn greind og niðurstöðurnar túlkaðar 

saman. Þau stikkorð og atriði sem komu hvað oftast fram í máli viðmælenda þessarar 

rannsóknar og þátttakenda spurningakönnunar voru tekin saman og sett fram sem 

undirkaflar í niðurstöðukaflanum. Í umræðukaflanum voru síðan helstu niðurstöður 

fléttaðar saman við fræðilegan bakgrunn þessarar rannsóknar og komið með tillögur að 

úrbótum og tillögur að frekari rannsóknum.  

193 þátttakendur af 8.384 manna þýði tók þátt í megindlegu spurningakönnuninni 

sem þýðir 2,3% svarhlutfall. Úrtakið nemur 1,0 % af háskólanemum landsins (Hagstofa 

Íslands, 2014). Spurningar voru valkvæðar og því var ekki skilyrði fyrir þátttöku í 

spurningakönnunni að þátttakendur svöruðu öllum spurningum hennar. Við úrvinnslu 

gagna spurningakönnunarinnar var notast við lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) 

en hún er góð þegar leitast er við að fá heildarsýn fyrir hópinn er til rannsóknar og eins 

mun milli þátttakenda (Amalía Björnsdóttir, 2013). Lykilniðurstöður voru síðan 

krosskeyrðar við þær bakgrunnsbreytur og aðrar spurningar eftir því sem tilefni þótti til 

hverju sinni. Nánar verður fjallað um uppbyggingu, framkvæmd, fyrirlögn og úrvinnslu 

gagna spurningakönnunar í köflum 7.2.-7.4.  

 

5.6. RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

 

Margt getur haft áhrif á réttmæti og áreiðanleika rannsóknar. Mikilvægt er að greina 

gögnin um leið og þeim er safnað, slíkt eykur réttmæti rannsóknar, auk þess að með 

slíkri aðgerð næst betri yfirsýn yfir þau gögn sem eru komin og eykur líkurnar á að 

rannsakandi sjái um leið ef einhverjar viðbótarupplýsingar vantar og getur þá brugðist 

við því (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til að tryggja 

áreiðanleika rannsóknar er líka nauðsynlegt að halda áfram að afla gagna þangað til að 

mettun gagna hefur verið náð eða þar til ný sjónarhorn hætta að koma fram (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Rannsakandi var meðvitaður um þetta 

og bætti við fjórum viðtölum, til að hann gæti spurt nánar út í þau atriði, sem honum 

fannst vanta frekari skýringar á. Í framhaldinu var hönnuð spurningakönnun út frá 

fyrirliggjandi gögnum til að hægt væri að fá fjölbreyttari gögn og betri heildarsýn yfir 

þátttakendur þessarar rannsóknar. 

Ennfremur er mikilvægt að þátttakendur staðfesti að skilningur rannsakanda sé réttur 

meðan á viðtölunum stendur og í lokin, slíkt eykur trúverðugleika rannsóknarinnar. Öll 

viðtöl enduðu á því að viðmælendum var gefið orðið og gafst þannig kostur á að bæta 
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einhverju við að lokum eða gátu komið ábendingum á framfæri (Helga Jónsdóttir, 

2013). Alhæfingargildi niðurstaðna eykst ennfremur ef niðurstöður passa við 

rannsóknargögnin sem þau byggja á, til að mynda fyrirliggjandi rannsóknarspurningar 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Varðandi spurningakönnunina þá gæti það ógnað ytra réttmæti rannsóknarinnar ef 

svörunin verður léleg og ekki víst að ítrekanir hafi tilætluð áhrif. Spurningakönnunin er 

framkvæmd yfir tveggja vikna tímabil sem veldur því að rannsakandi getur ekki ályktað 

um framtíðina heldur einungis þetta tiltekna tímabil, ef svarhlutfallið er lélegt getur það 

haft áhrif á kerfisbundna úrtaksskekkju (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013).  

 

5.7.  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  

 

Hafa ber í huga að rannsakandi verður hlutdrægur um leið og hann velur sér 

viðfangsefni og hætt við því að hann myndi sér fyrirfram gefnar skoðanir á því hvert 

hann telur að rannsóknin muni leiða. Því verður rannsakandi aldrei fyllilega hlutlaus, 

þrátt fyrir að hann reyni að láta skoðanir sínar ekki hafa áhrif á túlkanir á niðurstöðum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þekking rannsakanda og 

áhugi hans á viðfangsefninu, sem og aðgengi að upplýsingum gæti aftur á móti verið 

rannsókninni til framdráttar og gæti leitt til áhugaverðra og hagnýtra niðurstaðna. 

Þátttakendur sérfræðingaviðtala voru upplýstir um markmið rannsóknar og veittu 

upplýst samþykki sitt (Sigurður Kristinsson, 2013). Sama gilti um þátttakendur 

spurningakönnunar þó að þeir veittu ekki upplýst samþykki sitt. Allir þátttakendur voru 

upplýstir um að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er og að þeim væri ekki skylt að 

svara einstaka spurningum óskuðu þeir þess.  

Þátttakendur verða að geta treyst því að nafnleyndar sé gætt og að upplýsingar séu á 

engan hátt rekjanlegar, að gögnin verði geymd á öruggum stað og komist ekki í hendur 

þriðja aðila og að þeim verði eytt að rannsókn lokinni (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsakandi gerði allt sem í hans valdi stóð til að tryggja að farið væri eftir siðareglum 

Háskólans á Bifröst og Persónuverndar til að tryggja að hvorki væri hægt að rekja 

tilvitnanir til viðmælanda eigindlegra viðtala og sérfræðingaviðtala og gilti það sama 

um þátttakendur spurningakönnunar sem og að nafnleynd yrði gætt í hvívetna. Öllum 

gögnum var eytt að vinnslu lokinni og Persónuvernd var send tilkynning um vinnslu 
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rannsóknarinnar. Til að koma í veg fyrir rekjanleika er ekki tekið fram úr hvaða greinum 

háskólanemendur koma, einungis af hvaða sviði þeir koma. Ekki koma fram nöfn þeirra 

listasafna sem starfsmenn koma úr, ekki er heldur getið stöðu viðkomandi vegna hættu 

á rekjanleika. Beitt var þeirri aðferð að nota mismunandi bókstafi fyrir starfsmenn 

listasafna, þannig að svo virðist sem fleiri viðmælendur hafi tekið þátt í rannsókninni 

en í raun gerðu. Þetta er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir rekjanleika tilvitnana 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Að lokum verður rannsakandi að tryggja að niðurstöður 

séu settar fram á sem skýrastan og réttastan hátt til að forðast skekkjur í niðurstöðum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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6.  EIGINDLEG RANNSÓKN 

 

Í næstu tveim köflum verður greint frá helstu niðurstöðum eigindlegra viðtala við 

háskólanemendur og sérfræðingaviðtala (starfsmenn listasafna) sem tekin voru við 

framkvæmd þessarar rannsóknar. Viðtölin fóru fram dagana 2. til 12. október 2016. 

Eftir að viðtölum lauk, voru þau afrituð orðrétt og prentuð út. Þau voru síðan marglesin 

og greind ákveðin þemu og mynstur út úr þeim, sem að fælu um leið í sér svör við 

fyrirliggjandi rannsóknarspurningum, án þess að það skaðaði merkingu viðmælenda. 

Þau þemu sem að stóðu upp úr birtast í þeim undirköflum sem hér á eftir fylgja.  

Í köflum 6.1. til 6.5. verður fjallað um niðurstöður eigindlegra viðtala (við 

háskólanemendur), en í köflum 7.1.-7.1.1. verður fjallað um niðurstöður úr 

sérfræðingaviðtölum (við starfsmenn listasafna). Tilgangurinn er að kanna hvort 

eitthvað sé sammerkt með svörum háskólanemenda og starfsmönnum listasafna og hvar 

beri helst á milli. 

Tilgangurinn með því að rannsaka viðhorf bæði háskólanema og starfsmanna 

listasafna er að fá betri yfirsýn og þekkingu á umræddum markhópi (háskólanemum), 

rannsaka áhuga þeirra á listasöfnum og menningarþátttöku þeirra, hvort það séu einhver 

atriði úr umhverfi þeirra, félagslegum bakgrunni og/eða uppeldi sem ýti undir eða letji 

áhuga þeirra á listasöfnum, eins hvort menntun hafi áhrif á list- og safnaáhuga þeirra. 

Ennfremur var markmiðið að kanna hvort listasöfn séu meðvituð um óskir, væntingar 

og þarfir háskólanema og að draga fram sjónarhorn háskólanema varðandi þær 

úrbótaleiðir sem söfnin geti farið, til að sníða starfsemi sína betur að þessum markhópi. 

 

6.1.  EIGINDLEG VIÐTÖL VIÐ HÁSKÓLANEMA (ÞÁTTTAKENDUR 

RANNSÓKNAR) 

 

Viðmælendur úr hópi háskólanema eru 10 talsins og ganga hér allir undir dulnefnum: 

Anna, Kalli og Dísa til að gæta nafnleyndar. Háskólanemarnir koma allir úr ýmsum 

áttum og hafa misjafnan bakgrunn. Þeir eru á aldrinum 21–39 ára, tveir þeirra eru í 

grunnnámi, en restin er í meistaranámi. Nokkrir þeirra eiga börn, aðrir vinna með námi, 

þannig að þeir áttu það allir sammerkt að hafa lítinn tíma aflögu fyrir nokkuð annað en 

námið og fjölskylduna. Margir þeirra höfðu stundað tónlistarnám í æsku, en samkvæmt 

frásögnum þeirra hafði lítið verið um skipulagðar skólaheimsóknir á listasöfn. Áhugi 

og reynsla þeirra af listasöfnum er mismikill, sumir hafa mikla þekkingu og reynslu af 
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listasöfnum og hafa jafnvel unnið á listasöfnum meðan aðrir hafa mjög litla reynslu af 

söfnum. Allir þeirra að einum undanskildum eiga það sammerkt að fara oftar á listasöfn 

þegar þeir eru staddir erlendis.  

 

6.2.  BAKGRUNNUR OG REYNSLA HÁSKÓLANEMA AF LISTASÖFNUM 

 

Það reyndist vera allur gangur á því hvort viðmælendur úr hópi háskólanema hefðu 

einhverja listmenntun til að bera og hvort eitthvað hafði verið lagt upp úr menningu og 

listum á æskuheimili þeirra. Þá var mismunandi hvort viðmælendur höfðu farið á 

listasöfn í æsku og hvort það var í fylgd foreldra, ættingja og eða skóla. Þó nokkrir 

höfðu gengið í tónlistarskóla og lært á hljóðfæri sem krakkar. 

 

Viðmælandi 1: Fjóla er 39 ára, meistaranemi. Hún er tónlistarmenntuð og með 

kennsluréttindi á sviði lista og menningar. Hún segist hafa tekið virkan þátt í kóra- og 

leiklistarstarfi. Fjóla greinir frá því að mikið hafi verið lagt upp úr tónlist á hennar 

æskuheimili. Foreldrar hennar voru bæði mikið tónlistarfólk og amman mikill 

harmonikkuaðdáandi, sem tók börnin með á harmonikkuböll á sunnudögum. Sjálf gekk 

Fjóla í tónlistarskóla og hún hefur orð á því að það hafi verið blómlegt menningarlíf í 

barnaskólanum hennar. Þá voru foreldrar vina hennar leikarar og tónlistarfólk, þannig 

að hún komst frítt bæði á Sinfóníutónleika og leiksýningar, sem hafi verið mjög 

skemmtilegt. Hún segist bæði hafa farið með foreldrum sínum, vinum og skólanum á 

listasöfn, en að ferðirnar með skólanum hafi verið áhrifaríkastar og leitt til þess að hana 

langaði til að koma aftur og með fjölskyldunni til að sýna þeim það sem fyrir augu bar. 

Aðspurð hvort tónlistaráhugi foreldranna hafi valdið því að hún ákvað að leggja fyrir 

sig tónlistina, segir hún það vel geta hafa verið en telur þó samneyti við fjölskyldu vina 

sinna gæti líka haft sinn þátt í því. Fjóla segist ekki fara oft á söfn í dag, ástæðan sé 

tímaskortur og þekkingarleysi, þ.e. hún viti ekki hvað sé í boði.  

Viðmælandi 2: Dísa er 29 ára, meistaranemi. Hún vinnur samhliða námi en segist 

hafa lítinn tíma fyrir annað en ræktina fyrir utan námið. Einu skiptin sem hún fór á söfn 

sem barn var með skólanum og einu söfnin sem hana rámar í að hún hafi farið með 

foreldrum sínum voru bókasöfn. Hún segist því hafa litla reynslu af söfnum og 

listasöfnum, hún telur ástæðuna vera að hún viti ekki hvað er í boði, þar sem söfnin 

auglýsa hvorki sig né hvað sé í boði hjá þeim, ennfremur sé alltof dýrt inn á þau.  
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Viðmælandi 3: Hulda, 31 árs meistaranemi. Hulda segist engan tíma hafa til að sækja 

listasöfnin eins og staðan er í dag, þar sem námið tekur allan hennar tíma sem og 

barnauppeldi. Hún segist þó hafa mikla unun af því að fara á listasöfn, þá sjaldan að 

það gerist og sér fyrir sér að fara meira á listasöfn að námi loknu. Hulda fór aldrei á 

listasöfn í æsku en ástæðan hafi verið að hún bjó úti á landi þar sem engin listasöfn voru 

nálægt. Skólaheimsóknir tíðkuðust heldur ekki í hennar æsku, hún man þó eftir því að 

hafa farið á Árbæjarsafnið með foreldrum sínum. Á hennar æskuheimili var aðaláhersla 

lögð á bóklestur og voru „… bókahillur út um allt, troðfullar af bókum, það var eitthvað 

sem var rosamikið haldið að manni …”. 

Viðmælandi 4: Anna er 30 ára, meistaranemi. Hún er leiklistamenntuð og lærði á 

hljóðfæri þegar hún var yngri, þar sem það var mikið lagt upp úr tónlist á hennar heimili 

og voru foreldrar hennar bæði tónlistarmenntuð. Fjölskyldan fór frekar í leikhús og á 

Sinfóníutónleika heldur en á söfn. Hún vill samt ekki meina að það hafi haft áhrif á val 

hennar á menntun, þar sem foreldrar hennar vildu frekar að hún veldi eitthvað 

„praktískara.“ Hún man ekki eftir því að það hafi verið boðið upp á sérstakar 

skólaheimsóknir á söfn þegar hún var krakki. 

Viðmælandi 5: Karen er 33 ára, meistaranemi. Hún er myndlistarmenntuð og bjó 

lengi úti meðan hún var í listnámi. Karen hefur starfað sem listamaður en hefur þurft 

að setja það til hliðar vegna anna við nám og barnauppeldi. Karen segist ekki hafa farið 

á listasöfn í æsku og það hafi ekkert sérstaklega verið lagt upp úr menningu og listum 

á sínu æskuheimili. Hins vegar séu listamenn í fjölskyldunni og hún viðurkennir að það 

hafi haft áhrif á sig, þannig að henni langaði til að læra meira listatengt. Aðspurð hvort 

vinahópur hennar hefði farið á söfn sem krakkar, þá segir hún svo hafa átt við um 

vinahóp sinn úr framhaldsskóla enda voru þau öll á listnámsbraut. Ástæða þess að hún 

hafi valið listatengt nám segir hún vera: „Ég held að ég hafi bara verið leita að einhverju 

nýju. Ég hafði alltaf voða gaman af málverkum.“ Hún rifjar upp að þegar hún hafi verið 

unglingur þá hafi hún átt að skrifa ritgerð um hvað hún sæi fyrir sér að hún myndi gera 

í framtíðinni og þá hafi hún nefnt að hún yrði í listum eða að gera eitthvað þeim tengt, 

þannig að þetta hafi greinilega alltaf átt að liggja fyrir henni. Karen segist hafa „... mjög 

gaman af því að fara á alls konar listaviðburði og tónleika ...“, henni finnst þó best að 

fara ein en kemst ekki eins oft og hún vildi vegna anna, ennfremur finnst henni of dýrt 

inn á söfnin. 

Viðmælandi 6: Kalli er 28 ára, meistaranemi og myndlistarmenntaður. Kalli segist 

vera duglegur að fara með barnið sitt á listasöfnin. Aðspurður hvort það hafi verið lögð 
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áhersla á listir og menningu á heimili hans, þá segir hann það hafa verið tónlistartengt. 

Hann lærði á hljóðfæri eins og systkini hans, þá er honum ein eftirmynd af listaverki 

sérlega eftirminnileg „... sem er innstimplað í harða diskinn hjá mér og var alltaf uppi.“ 

Aðspurður hvort þessi mynd hafi ýtt undir áhuga hans á myndlist, segir hann svo vera: 

„Alveg pottþétt, því ég pældi alltaf voða mikið í honum sem myndlistarmanni ...“. Þá 

kveðst hann hafa alltaf verið teiknandi þegar hann var krakki. Að hans sögn var ekkert 

um skólaheimsóknir þegar hann var yngri, enda bjó hann úti á landi en segist þó einu 

sinni hafa farið með föður sínum á listasafn þegar hann var krakki og þó svo að hann 

muni ekki eftir ferðinni sem slíkri, þá hafi faðir hans oft orð á því hvað Kalli hafi notið 

ferðarinnar og hann bætir við „... ég tengi alveg við þau verk, alveg ótrúlegt, ég er viss 

um að það hafi haft áhrif á mig.“ Hann vill þó ekki meina að þessi reynsla hafi ráðið 

úrslitum að hann fór í myndlistarnámið á sínum tíma, það hafi meira verið til að finna 

sjálfan sig, eða „finna sína réttu hillu.“  

Viðmælandi 7: Logi er 23 ára, hann er í grunnnámi í háskóla og er 

tónlistarmenntaður. Móðir hans er myndlistarmenntuð en hann segir það samt ekki hafa 

ýtt sérstaklega undir myndlistaráhuga sinn. Hann fór í skólaheimsóknir í grunnskóla og 

segir þær alveg hafa verið „... skemmtilegar og áhugaverðar á sínum tíma.“ Hann fer 

frekar sjaldan á listasöfn hér heima, oftar þegar hann er staddur erlendis. 

Viðmælandi 8: Illugi er 21 árs, grunnnemi, hann er tónlistarmenntaður og segir mest 

hafa verið lagt upp úr tónlist á sínu æskuheimili, það hafi samt alveg verið myndir uppi 

á veggjum og það séu myndlistarmenn í fjölskyldunni. Hann fór bæði á listasöfn með 

foreldrum sínum og skóla þegar hann var yngri, þetta hafi verið ágætar ferðir, ágætis 

afþreying en ekkert sérstaklega eftirminnilegt í minningunni. Hann segist ekki hafa 

farið á listasafn hérlendis síðan hann var í menntaskóla en hefur eins og aðrir 

viðmælendur, farið oftar erlendis. Þau söfn sem höfða mest til hans eru gotneskar 

kirkjur og þá aðallega út af arkitektúrnum sem og sögusöfn. „Gömlu hlutirnir sem ég 

hef gaman af, sem eru búnir að standa í gegnum heimstyrjaldirnar, eitthvað svona 

sögulegt.“ Hann bætir við að það þurfi að vera eitthvað sem grípur athygli hans; „... 

fara inn í flott hús sem gefur svona smá anda, ef ég fer inn í listasafn sem er bara með 

myndir á veggjum, þá er það frekar „dull“ fyrir mig.“ Hann segir tímaskort vera 

aðalástæðuna fyrir því að hann fari ekki oftar á söfn, miklu frekar en aðgangseyrinn.  

Viðmælandi 9: Hildur er 36 ára, meistaranemi og myndlistarmenntuð. Hún þekkir 

aðeins inn í heim listasafna í tengslum við menntun sína og vinnu. Öll fjölskyldan 

hennar var meira og minna í myndlist, þannig að það lá beinast við að hún færi sömu 
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leið, enda segist hún allaf verið teiknandi, þannig að þetta var áhugamálið hennar. Hún 

segist hafa verið dugleg við að fara á sýningar í gegnum tíðina en hafi ekki getað gefið 

sér mikinn tíma til þess undanfarin ár, þar sem námið og barnauppeldi tekur mestan 

tíma hennar. Hún segir ástæðuna ekki vera þá að hún viti ekki hvað sé í boði, þar sem 

hún sé á helstu póstlistum safnanna, ástæðan sé miklu frekar að hún gefi sér ekki tíma 

til þess, hún sé alltaf á leiðinni, en hún sjái samt alveg þær sýningar sem hún ætli sér, 

hún fari samt ekki nógu oft. Hún segist fara frekar með fjölskyldunni heldur en vinum 

og stundum fari hún ein. Hildur segist hafa farið eitthvað á söfn sem krakki en muni þó 

ekkert sérstaklega eftir því að þær heimsóknir hafi haft markandi áhrif á sig, hún segist 

mjög hlynt þeim í dag.  

Viðmælandi 10: Síðasti viðmælandinn er Nanna 32 ára, meistaranemi og 

myndlistarmenntuð. Nanna hefur reynslu af listasöfnum í gegnum störf sín og menntun. 

Hún segist vera frekar löt við að fara á listasöfn í frítíma sínum, ennfremur hindri 

aðgangseyrinn hana oft í því að fara oftar. Hún segist hafa farið oftar meðan það var 

frítt á söfn, þá hafi hún sótt þau reglulega, það sé eitthvað sem hún sakni. Henni finnst 

Menningarkort Reykjavíkur af hinu góða en hún reiknar með að það nái mest til 

fastakúnna. Nanna segist ekki eiga margar minningar um að hafa farið á listasöfn í æsku 

en hún hafi farið eitthvað, aðallega með fjölskyldu sinni og einu sinni með skólanum, 

það hafi samt ekki verið neitt sem stóð upp úr í minningunni. Hún segir foreldra sína 

hafa hvatt sig til sköpunar. 

 

6.3.  ÞEMAGREINING – HÁSKÓLANEMAR 

 

Eins og fram hefur komið voru viðtölin þemagreind eftir að þeim lauk, þau atriði sem 

stóðu upp úr viðtölum við háskólanema birtast í eftirfarandi undirköflum. 

Fjallað er um áhuga háskólanema á listasöfnum í fyrsta þemanu en fram kom í máli 

viðmælanda að áhugi, þekking og reynsla háskólanema af listasöfnum er mismikill 

milli viðmælanda. Aukinheldur er fjallað um mismunandi ástæður þess hversu oft eða 

sjaldan háskólanemar fara á listasöfn, þessar ástæður eru raktar í fyrsta undirkaflanum, 

ásamt því hvers vegna erlend listasöfn hafa svona mikið aðdráttarafl.  

Þema tvö fjallar um þær hindranir sem valda því að háskólanemar komast ekki eða 

fara oftar á listasöfn og þar liggja ýmsar ástæður að baki, tímaskortur vegna anna við 

nám, vinnu og barnauppeldi, upplýsingarskortur og margt fleira. 
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Þriðja þemað fjallar um hvernig brúa megi bilið milli listarinnar og almennings. 

Fram kom í máli háskólanema að myndlistarmálið hefur dýpkað ansi mikið á síðustu 

áratugum, þannig að almenningi finnst hann oft ekki hafa nægilega þekkingu á myndlist 

og veigrar sér þannig við að fara á listasöfn.  

Fjallað er um hversu ung myndlistarsaga Íslendinga er í samanburði við 

nágranaþjóðir okkar í fjórða þemanu og því njóti erlend myndlist oft meiri hylli. Einnig 

kom fram í máli háskólanema að bókmenntirnar og tónlistin okkar virðast alltaf hafin 

upp á hærri stall heldur en myndlistin og þessu hugarfari þurfi að breyta. Ennfremur 

fjallar þemað um að listfræðslu og safnkennslu sé ábótavant og hvernig heilu 

kynslóðirnar hafi alist upp án þess að hafa fengið tilhlýðilega fræðslu, þetta 

endurspeglist í þessari feimni landans við allt sem tengist list á einn eða annan hátt. 

Móttökur starfsmanna er umfjöllunarefni fimmta þemans en fram kom í máli 

háskólanema að yfirleitt eru þeir sáttir við hvernig er tekið á móti þeim á söfnunum en 

þó hefur komið fyrir að þeim hefur fundist þeir hálf villtir á listasöfnum, þar sem þeir 

fengu ekki nægilega góða leiðsögn eða upplýsingar við komu á safnið. Að sama skapi 

eru tilvik þar sem móttöku hefur verið ábótavant, þ.e.a.s. ekki nógu „welcoming“. 

Samhliða verður fjallað um opnanir sýninga, en fram kom í viðtölum margra 

háskólanema að þeir fjölmenna á opnun sýninga, því þá sé frítt inn, fríar veitingar og 

mikið um að vera. Einnig voru uppi sjónarmið um að þessar opnanir ættu að vera opnar 

öllum. 

 

6.4.  ÁHUGI HÁSKÓLANEMA Á LISTASÖFNUM  

 

Áhugi og reynsla háskólanema af listasöfnum var mismikill, í máli viðmælanda kom 

fram að sum höfðu mikla þekkingu og reynslu af listasöfnum á meðan aðrir höfðu sama 

sem enga reynslu af söfnum. Hjá flestum viðmælendum var tímaskortur vegna náms, 

vinnu, eða barnauppeldis aðalástæða þess að þeir sögðust ekki fara oftar á listasöfn. 

Önnur atriði bar á góma eins og skortur á upplýsingum um hvað er í boði á 

listasöfnunum, þá sögðust sumir fara miklu sjaldnar en þeir kysu út af aðgangseyrinum, 

hann væri augljóslega hindrun. Aðrir höfðu orð á því að söfnin væru of mörg og lítil, 

fjölbreytni væri of lítil og alltaf það sama í boði. Þá voru skiptar skoðanir um hvort 

sýningar ættu að vera meira „róterandi“ eða hvort ætti að hafa frekar „fasta sýningar“ 

og færri „róterandi sýningar“, „hafa þær færri og gera það vel“ eins og einn orðaði það. 

Ennfremur kom búseta viðkomandi í sumum tilfellum í veg fyrir að hann/hún færi oftar 
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á listasöfn. Allir að einum undanskildum sögðust fara meira á listasöfn erlendis heldur 

en hér heima.  

Stór hluti hópsins kveðst taka virkan þátt í lista- og menningarlífi. Aðspurð hvort að 

þeir telji að þetta hafi bætt einhverju við líf þeirra, auðgað það, svara þeir því allir 

játandi. Fjóla segir það hafa fært sér „gleði og ró“ og þetta hafi bætt líf sitt á svo margan 

hátt, hún hafi kynnst helling af fólki í gegnum þessa þátttöku. Karen svarar 

spurningunni á eftirfarandi hátt: 

 
... já algjörlega, að hugsa út fyrir kassann, hugsa lengra og vera ekki 

í þessum samfélagskassa sem svo margir lenda í, þessar hömlur, að 

vinna með frjóa hugsun í rauninni, hvort sem er í vinnu eða í listum 

(Karen).  

 

Dísa kveðst hafa litla reynslu af listasöfnum, en telur ástæðuna vera helst þá að söfnin 

láti ekki vita nógu mikið af sér, þau þurfi að auglýsa meira, svo hún viti betur hvað sé í 

boði: 

 
Jú það mætti kannski auglýsa þau betur svo maður vissi af þeim og 

lækka verð eða hafa ókeypis inn. Nei ég veit ekki af hverju þetta 

höfðar ekki meir til mín (Dísa). 

 

Fram kom háskólanemum sem eru komnir með fjölskyldur og börn að helgarnar fara í 

að sinna fjölskyldunni og gera eitthvað saman sem fellur að smekk allra og þá gefst 

lítill tími fyrir hluti eins og að fara á listasöfn. Hulda segist sem dæmi fara sjaldan með 

börnin sín á listasöfn, ekki nema þegar um einhverja barnasýningu sé að ræða, ástæðan 

sé ekki sú að listasöfnin höfði ekki til þeirra heldur frekar að hún „... myndi ekki treysta 

þeim í umhverfinu, ég held að ég myndi ekki treysta mér í það, mín og þeirra vegna.“ 

Hún ítrekar samt að hún njóti þess mjög að fara á listasöfn en það sé einna helst þegar 

hún sé stödd erlendis sem hún geti leyft sér það. Aðspurð af hverju það sé, svarar hún 

að það sé af því að hún sé þá í fríi og hafi tíma til þess. Hún sér fyrir sér að hún hafi 

frekar tíma til að fara á listasöfn að námi loknu. Sama á við um Jónu, hún segist fara 

frekar sjaldan á söfn, þar sem mestur tími hennar fer í nám og barnauppeldi, hún bjó 

þar að auki lengi úti á landi þar sem engin listasöfn voru til staðar. Aðspurð hvort hún 

telji að listasöfn myndu auðga mikið samfélög úti á landi, þá svarar hún því játandi, „... 

já pottþétt.“  

Anna segist frekar fara í leikhús heldur en á söfn en hún fari þó stundum á söfn en 

viðurkennir að það mætti vera oftar. Ef hún fer á söfn eru það helst listasöfn og þá 
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nýlistasýningar, þær séu skemmtilegastar. Hún kveðst hafa farið oft á listasöfn þegar 

hún var erlendis í námi til að sækja sér innblástur og fá hugmyndir. Hún segist fara 

oftast í Hafnarhúsið af því að það auglýsi sig mest af öllum söfnunum og að hún hafi 

þar að auki mestu tenginguna við það, þar sem hún hefur farið á viðburði þar eins og 

Airwaves. Ennfremur sé það „svolítið kúl“ og það sé duglegt að bjóða upp á nýbreytni. 

Hún nefnir í því samhengi vídeóverk sem er henni eftirminnilegt. Einnig finnst henni 

önnur söfn skipta of sjaldan út verkum. Henni finnst flott framtak hjá söfnunum að opna 

söfnin á dögum eins og Menningarnótt, Safnadeginum og Safnanótt: 

 
 ... mér finnst það voða flott framtak, að opna söfnin, mér finnst alveg 

fólk, alla vega í kringum mig, nú á ég svolítið svona listaspíruvini, 

þeir eru mjög gjarnir á að nýta sér eitthvað svona, finnst alveg 

áhugavert ... (Anna). 

 

Nokkrir háskólanemar hafa á orði að of mikið sé af litlum listasöfnum, þar sem fá verk 

eru til sýnis sem sé sjaldan skipt út, þessar sýningar séu að auki hlutfallslega of dýrar 

þar sem stuttan tíma tekur að skoða þær. Nanna er ein þeirra sem bendir á þetta og segir 

listasöfnin hér heima vera meira í ætt við „sýningastaði“ heldur en listasöfn, vegna 

smæðar sinnar. Því sé aðgangseyrinn allt of ríflegur fyrir svo litlar sýningar sem tekur 

stuttan tíma að fara í gegnum, það verði að rukka inn eðlilegt „... hlutfall til að gesturinn 

vilji koma aftur.“ Nanna tekur fram að erlendis, t.d. í Tate Modern, þá kostar inn á stóru 

sýninguna en svo í hliðarsölum séu „fastar sýningar“ sem sé ókeypis inn á. Ef hér væru 

hins vegar stærri listasöfn, þá væri meiri möguleiki á að hafa samhliða „róterandi 

sýningum“ eina „fasta sýningu“ sem gæti jafnvel gengið árum saman, líkt og tíðkast 

erlendis og þá væri kominn meiri grundvöllur fyrir því að útbúa fræðsluefni. Að hennar 

mati er vænlegra „... að draga úr sýningum og hafa þær færri og gera það vel sem er 

gert. Sammerkt er með ofangreindum hópi að hann vill fá stærri söfn þar sem er meira 

úrval í boði, líkt og erlendu söfnin bjóði upp á. Karen er á þessari skoðun og telur að 

þessi einhæfni dragi úr áhuga safngesta: 

 
Ég held að það sem að söfnin úti hafi fram yfir söfnin hér heima sé 

stærðin og hvað þau hafi fram að bjóða. Ísland er svo lítið land, það 

eru allir orðnir hundleiðir á Erró og Kjarval, það nennir enginn að 

horfa lengur á þetta, það er kannski þess vegna sem að fólk nennir 

ekki að fara á söfnin (Karen).  

 

Allir viðmælendur að einum undanskildum segjast alltaf fara á listasöfn þegar þeir eru 

staddir erlendis. Ástæður eru t.d. stærri og flottari söfn, fallegar byggingar, meira úrval 
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í boði, ódýrara sé inn og jafnvel frítt inn. Aðrir nefna það að fara á listasöfn sé hluti af 

því að ferðast til annarra landa, það sé því hluti af því að kynnast menningu annarra 

landa. Kalli bendir á að menn séu oftar „... með menningargleraugun í útlöndum ....“ og 

það geti útskýrt af hverju háskólanemar fjölmenni frekar á söfn erlendis. Hann bætir 

við að ef menn séu duglegir að fara á listasöfn hér heima, þá sé eðlilegt að menn fari 

einnig á söfn erlendis. Fyrir hina sem eru hins vegar fastir í sinni „rútínu“; „... vinnan, 

námið, barinn og bíó, svo ferðu út, þú ferð ekkert á bíó í París, þú ferð á Louvre.” 

Hulda segist líka fara oftar á listasöfn erlendis, en það sé ekki af því að söfnin séu 

neitt betri, heldur að hún sé þá í fríi og geti því gert það sem henni langar til. 

Logi er einn þeirra sem segist fara mun oftar erlendis og ástæðuna segir hann að 

hann hafi „... bara almennt lítinn áhuga á söfnum í Reykjavík ...“ og það sé „... 

áhugaverðara að skoða menningarheima í útlöndum.“ 

Karen finnst erlend listasöfn mun flottari og segir muninn á erlendum söfnum og 

íslenskum vera að: „... þar er allt svo stórt, hátt til lofts, góð lýsing, mér finnst staðið 

miklu betur að öllu heldur en hér heima.“ Eins er henni tíðrætt um hve dýrt sé á listasöfn 

hér heima og veltir fyrir sér af hverju það sé ekki hægt að fara frítt inn einu sinni í 

mánuði eins og tíðkast víða erlendis. 

 

6.4.1. Hindranir 

 

Flestir viðmælenda töldu að tímaskortur og aðgangseyrir kæmi líklega oftast í veg fyrir 

að háskólanemar færu oftar á listasöfn, eins og einn þeirra segir „... það að borga sig 

inn á safn er alltaf fráhrindandi fyrir námsmenn, ég veit alveg að þau fara alveg og eyða 

þessum peningum á barnum í staðinn ...“ Í ljós kom að margir voru ekki með á hreinu 

hver aðgangseyrir listasafna væri en eftir að hafa verið upplýstir um hann höfðu flestir 

á orði að þeir gætu fellt sig við aðgangseyri fyrir námsmenn, en öllum fannst fullt verð 

of hátt og þeir myndu ekki borga sig inn á því verði. 

Nokkrir nefndu að þeir myndu fara oftar ef boðið væri upp á „frían dag“ á 

listasöfnum einu sinni í viku og benda á að það hafi tíðkast fyrir nokkrum árum og þeir 

hafi nýtt sér það mikið. Hildur bendir á að Menningarkort Reykjavíkur sé mjög sniðugt, 

en bætir við að kannski séu úrræði eins og Menningarkortið og að hafa frítt inn einu 

sinni í viku, frekar til bóta fyrir þá sem hafa nú þegar áhuga á listasöfnum og hafa lítið 

fjármagn milli handanna en það þurfi sjálfsagt aðrar leiðir til að vekja áhuga þeirra sem 

hafa engan áhuga á listasöfnum. Aðrir sögðust aldrei fara á listasöfn hér heima af því 



 

91 

 

að það væri allt of dýrt inn á þau. Karen og Dísa telja til að mynda báðar að 

aðgangseyririnn sé allt of hár og það eigi að vera frítt inn á listasöfn, alla vega ætti að 

bjóða upp á „frían dag“ inn á milli, það gæti aukinheldur vakið áhuga fleiri hópa eins 

og Karen lýsir hér: 

 
... mér finnst allt of dýrt inn á safn, ég held að það sé líka út af því 

sem að fólk fer ekki á safn hér heima, það er bara allt of dýrt, í öðrum 

löndum er t.d. boðið upp á frían dag á söfnum og þá fá þau rosa mikið 

af alls konar fólki inn á söfnin sem gerir það að verkum að áhugi 

kviknar hjá hinum og þessum. 

 

Aðspurð hvort hún fari ekki á dögum eins og Safnanótt svarar Karen því neitandi, 

ástæðuna segir hún að það sé svo fjölmennt og troðið að það fæli hana frá. Hún bætir 

hins vegar við „jú það eru ábyggilega margir sem nýta sér það en það eru ábyggilega 

margir sem hugsa „ahh það er svo mikið af fólki“ og þá nennir fólk ekki að fara.“ 

Jóna bendir á að henni finnist hún þurfa að setja sig í ákveðnar stellingar þegar hún 

er inni á listasafni heldur en öðrum gerðum af söfnum: 

 
... upplifunin er að listasöfn séu dálítið formlegri, manni finnst maður 

frekar þurfa að hegða sér á einhvern ákveðinn hátt inn á listasafni... 
maður ósjálfrátt fer í þann gír að maður labbar hægar, maður er 

hljóðlátari einhvern veginn. 

 

Þá finnst Jónu hún oft ekki hafa nægilega þekkingu á því sem er til sýnis á listasafninu 

og finnur hún sér í lagi fyrir því ef hún er með einhverjum sem hún telur hafa meiri 

þekkingu heldur en hún sjálf:  

 
... það stressar mig t.d. upp ef maður er með einhverjum sem hefur 

meira vit en ég, ég t.d. hef voða lítið vit á þessu. Mér finnst stundum 

eins og maður þurfi, að maður stoppi ekki nógu lengi við einhverja 

myndina, eða þú veist, því að oftar en ekki fer maður með einhverjum 

á söfn, ja ef þú ert eins og ég sem er ekki vön því mikið að fara á söfn, 

þá með einhverjum sem dregur mann, já ekki beint draga, en fær 

mann með sér og hefur sú manneskja kannski meira vit á þessu .... 

 

Margir háskólanemar nefndu að þeir vissu ekki hvað væri í boði á listasöfnum, sumir 

vissu ekki einu sinni hvaða listasöfn væru til. Því nefndu margir að listasöfn þyrftu að 

auglýsa sig meira eins og Fjóla bendir á „... ég veit alveg að þarna er safn en ég veit 

ekki hvað bíður mín þarna inni.“ Þegar þau voru spurð hvar þau teldu árangursríkast að 

auglýsa til að ná til háskólanema voru leiðir nefndar eins og Uglan, fésbókin, blöðin og 

netmiðlar. Kalli segist sjá fyrir sér „... einhverjar svona veitur ... eitthvað portal sem er 
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aðgengilegt, t.d. eins og Spotify ...“ Hildur bendir reyndar á að hún sé ekki viss um að 

það myndi leysa mikið þó auglýst væri meira, það þurfi eitthvað meira til sem hún telur 

vænlegra „... ef það á að ná til háskólanema ... satsa svolítið inn á tiltölulega ódýrar 

auglýsingar á samfélagsmiðlum heldur en að fara út í eitthvað kostnaðarsamt sko ...“ 

Hún nefnir í þessu samhengi að viðburðir og fyrirlestrar væru tilvaldir en bætir við „... 

mér finnst Listasafn Reykjavíkur alveg hafa verið að gera vel að þessu leyti, það hafa 

verið áhugaverðir fyrirlestrar og alls konar.“ 

Þegar háskólanemar voru spurðir út í hvort þeim fyndist að söfnin ættu að nýta sér 

meiri tækninýjungar í starfinu, höfðu tveir mjög sterka skoðun á því, slíkt væri mjög 

vandmeðfarið þar sem bilanatíðni væri mjög há í slíkum tækjum. Viðhaldskostnaður 

væri hár og ekki nærri allir starfsmenn sem kynnu á slíka tækni. Eins væri ekkert 

ergilegra heldur en þegar slík tæki biluðu eða virkuðu ekki sem skyldi og enginn 

starfsmaður væri nærtækur til að laga það eða koma gestinum til aðstoðar. Þannig að 

betra væri að sleppa slíku nema að tryggt væri að það væri bæði notendavænt, einfalt í 

notkun og lítil sem engin bilanatíðni. 

 

6.4.2. Brúa þarf bilið milli listarinnar og almennings 

 

Þegar borið er undir háskólanemendur hvað þeir telji að valdi því að listasöfn eða 

myndlist höfði ekki til allra, koma margvísleg svör. Að mati Fjólu vantar að listin sé 

gerð meira sýnileg „... svona í okkar daglega lífi.” Hún bætir við að mikilvægt sé að 

venja börnin við frá unga aldri: „Ég er þeirrar skoðunar að ef þú elur ekki upp í þeim, 

ef þú gefur þeim ekki tækifæri á að sjá þetta á unga aldri, þá gera þau það ekki sem 

fullorðin.“ Karen hefur hins vegar á orði að það sé of mikið stílað á yngstu börnin og 

svo útlendinga en það sé eins og unglingarnir og unga fólkið gleymist, „... það vantar 

unglingana, það vantar þá sem eru að byrja í menntaskóla ... þá finnst mér mikilvægt 

að koma söfnum inn í líf unglinganna og unga fólksins.“ 

Nokkur töluðu um að þau færu frekar ef þau sæju innslag í fjölmiðlum þar sem hlið 

listamannsins kæmi fram, bakgrunnur listaverksins og það virkaði betur heldur en 

nokkur auglýsing eins og Anna greinir frá:  

 
... ég sé eiginlega aldrei neinar auglýsingar, í alvörunni, ég tek ekkert 

eftir því og ef það er auglýsing þá er það yfirleitt bara lógó af 

listasafninu sem er mjög óspennandi að mínu mati og kannski þess 

vegna sem mér finnst spennandi eins og þú sérð þetta í fjölmiðlum þá 

er þetta listamaður og hann er að kynna sitt ... (Anna). 
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Hildur tekur undir þetta sjónarmið með Önnu og segir að slíkt gæti hjálpað fólki ef það 

fengi „... að vita meira um bakgrunn málverksins“, slík umfjöllun t.d. í fjölmiðlum gæti 

leitt til þess að fólk hætti að bera fyrir sig þetta klassíska svar „æi ég hef ekki vit á 

þessu.“ Kalli kannast við þessa hræðslu hjá háskólanemum varðandi að telja sig ekki 

hafa nægilega þekkingu á myndlist til að geta tjáð sig um hana. Hann telur að það hafi 

myndast eitthvað „stigma“ sem valdi því að menn telji sig þurfa að vera „lærðir í 

myndmáli til að geta haft skoðun á því, sem sé auðvitað reginmisskilningur þar sem 

þetta sé „... vettvangur einhvern veginn bara til að vera og sjá ...“ Telur hann að ástæðan 

geti tengst því að á 20. öldinni hafi myndlistarstéttin dýpkað tungumálið til að „reyna 

að komast að kjarna myndlistarinnar“ sem hafi jafnvel leitt til þess að myndlistin varð 

of flókin fyrir utanaðkomandi. Þess vegna sé mikilvægt að „... stíga til baka og fara í 

almennara tungumál til að geta opnað út til víðari hóps, þetta er samt á sama tíma staður 

þar sem þú átt að geta komið á þínum forsendum ...“  

Kalli bendir ennfremur á að vegna auðvelds aðgengis fólks að afþreyingu og 

myndefni í gegnum símann „... þú ert með tengingu við alheiminn í gegnum símann 

þinn...“ þá sé það meiri áskorun að ná til ungs fólks en áður og nefnir í því samhengi að 

menn taka frekar þátt í skoðanakönnunum á netinu af því að það er ekkert mál heldur 

en að koma sér á staðinn til þess að kjósa. Eftir sem áður bendir hann á að það sé: 

 
 ... einstök reynsla að fara inn á söfn, ... maður þarf að gera það á eigin 

forsendum, af áhuga og forvitni en hvað er það sem hvetur þessa 

forvitni áfram, það er spurning. Ég meina við erum með þessi tól sem 

geta sýnt þessar eftirmyndir í símanum, eða einhverjum forritum eða 

vefsíðum og allt svona þarf að vera aðlaðandi til þess að geta hvatt 

fólk áfram inn í sem sé heimsóknirnar sko, einhvern veginn held ég 

sko ... (Kalli). 

 

Kalli telur ennfremur að listasöfn verði að taka sig á í kynningarmálum, nýta sér betur 

þá miðla og þau tækifæri sem standa til boða bjóða upp á „samtal“ við fólk og búa 

þannig til þessa „brú“ yfir til fólksins og til þess þurfi kannski að hugsa hlutina upp á 

nýtt: 

 

... kannski þurfum við bara einhvern veginn að endurmeta það sem 

við höfum, þessa listasögu og einhvern veginn stilla þessu upp á 

einhvern nýjan hátt, ég meina það eru allir undir svo miklum áhrifum 

af myndefni alltaf og þetta eru mikil áhrif á mann .... 
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6.4.3. Ung myndlistarsaga, fræðslu ábótavant 

 

Hildur telur að ástæða þess að ekki fleiri háskólanemar fari á listasöfn sé að 

myndlistarsagan sé ekki nógu vel kynnt og að myndlistin fá ekki „... það respect sem 

hún á skilið ....“, menn geri bókmenntunum og tónlistinni svo hátt undir höfði en 

myndlistin sé aldrei sett á sama stall og að menn gefi sér alltaf að „... samtímamyndlist, 

að þetta sé allt kjaftæði og þetta sé allt rugl“. Hún viðurkennir að stundum leynist rugl 

inn á milli sem enginn skilur en það sé alveg eins með tónlistina, „... þú veist það er 

eins og fólk hafi ekki kannski forsendurnar eða það kynni sér þetta ekki nógu vel til að 

fatta hvað er ekki rugl og hvað er þarna“: 

 
„... maður er ekki að fara að bera saman við einhverjar, ég veit ekki 

kanónur úti í heimi, en mér finnst hún svo áhugaverð á og algjörlega 

á eigin forsendum, hún stendur alveg, ekki það að maður sé neitt að 

gefa henni einhvern afslátt, þetta er ótrúlega þarna áhugaverð saga og 

áhugaverð verk sem leynast þarna inni á milli sem ég held að fólki 

viti bara ekki sérstaklega mikið af“. 

 

Kalli segir að það sé ekkert mikið fjallað um íslenska myndlistarsögu, til að mynda hafi 

ekki verið fjallað með tæmandi hætti um alla myndlistarmenn landsins þegar hann var 

í náminu á sínum tíma. 

Hildi finnst ennfremur mikilvægt að fræðsluefni sé bætt til muna og starfsmenn 

listasafna þurfi að hugsa betur hvernig þeir komi „... nauðsynlegum upplýsingum til 

skila um verkið þannig að það sé áhugavert.“ Því það skipti miklu máli sem og að hafa 

það aðgengilegt og skoða í þeim efnum hvað henti viðskiptavininum, „... í hvaða 

formati á að koma þessu til skila ...“ hún kveðst sem dæmi frekar lesa merkingar við 

listaverkin frekar en bæklinga.  

Nanna segir þetta aftur á móti vera spurningu um endurtekningu og fræðslu, þar sem 

þetta snúist um að einstaklingar átti sig á hvað sé listasafn og hvernig tilfinning það sé 

að fara inn á listasafn „... finna lyktina og hvernig þér líður, líður þér vel í safninu? Og 

er þetta tilfinning sem þig langar að endurtaka?“  

Hildur bendir síðan á mikilvægi þess að vera með sýningar sem höfða til annarra 

hópa og nefnir í því samhengi velheppnaða sýningu sem „snerist öll um íslenska 

hestinn“ og var sýnd á Listasafni Reykjavíkur. Hún hafi trekkt að ólíklegasta fólk og 

fólk sem alla jafna fer ekki á listasöfn en hún viti að sýningin hafi ekki fallið öllum í 

geð og vísar þá í „myndlistarkreðsuna“ en slíkt sé nauðsynlegt öðru hverju til að ná til 

nýrra hópa. Hildur bendir á aðra sýningu eftir Ragnar Kjartansson, The Visitors sem 



 

95 

 

hafi dregið að „ brjálæðislega mikið af fólki“ og að sú sýning hafi sannað að það sé fullt 

af fólki sem hafi áhuga á samtímamyndlist.  

Nanna kemur inn á mikilvægi þess að söfn sinni samfélagslegum hlutverkum sínum 

og nefnir í því samhengi að á Englandi séu söfn „... athvarf fyrir fólk sem langar ekki 

að detta inn í atvinnuleysið eða vondan social status.“ Þar hafi fólk verið virkjað bæði 

með því að koma á foreldramorgna eða verið úthlutað starf á safninu. Á þann hátt tengist 

fólk safninu meira og varð stolt af því að tilheyra því. Nanna segir að úti hafi menn 

verið mjög meðvitaðir um að þeir væru að sýsla með opinbert fé, sem þurfi að fara vel 

með og ráðstafa því á úthugsaðan hátt. Hér virðist það hins vegar ekki vera sérstakt 

áhersluatriði hjá íslensku listasöfnunum að ná fólki inn á söfnin. Hún segist alveg skilja 

fólk sem finnist listasöfn ekki vera fyrir sig, en heldur að þar myndi safnakennsla og 

listfræðsla hjálpa mikið til. Nönnu skilst að þetta hafi breyst til batnaðar í grunnskólum, 

það þurfi hins vegar að hefja þessu kennslu snemma og söfnin þurfi að koma til móts 

við skóla:  

 
Það breytir því ekki að það eru margar kynslóðir hér úti sem hafa ekki 

fengið safnakennslu eða bara kennslu í að fara á söfn að horfa á 

myndlist, það er ekkert gefið að ef þú horfir á myndlist að þú finnir 

eitthvað eða að þú upplifir eitthvað ... ég held að þú þurfir að vera 

móttækilegur til að þetta hafi áhrif á þig og þú verður ekkert 

móttækilegur á einni nóttu og ég held að það sem í raun og veru vanti 

upp á með listkennsluna er að þú þurfir í raun og veru að byrja á 

grunninum (Nanna).  

 

Kalli er einn þeirra sem vill fá „fleiri sýningar rúllandi.“ Hann segist átta sig á að kostir 

þess að hafa sýningu sem stendur lengur, sé að þá sé hægt að taka hana betur inn og 

hann skilji að það kosti mikið að setja upp sýningar en honum finnist að menn ættu að 

nota þetta „... sem platform, að vera kannski með námskeið, að þú getir, það finnst mér 

að væri mjög spennandi vettvangur að kannski hleypa inn hópum inn á söfn til að gefa 

viðbrögð.“ Sem dæmi um viðburði sem honum finnst ábótavant, þá nefnir hann „djamm 

session“ fyrir börnin og tónleika og nefnir í því samhengi listasafn Sigurjóns Ólafssonar 

sem býður annað slagið upp á píanótónleika: 

 
... og þá ertu að fá inn fólk til að upplifa eitthvað concepterað og 

tónleikar eru mjög concepterað form og líka tónlist er abstract 

listform sem að fólk tengir við en einhverra hluta vegna tengir fólk 

ekki eins við abstract myndlist og það vantar brúna þarna á milli, en 

ef við búum til brúna, með einhvern veginn svona flæði þarna á milli, 

þú getur haldið tónleika, þú getur haldið teiknistofur eða ég veit það 

ekki og það er að tónlistin er svona aðgengileg, ef við getum haldið 
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svona, hvað heitir það, svona djamm session fyrir börn inn í miðjum 

málverkasal (Kalli). 

 

Þegar talið berst að skólaheimsóknum og hvort þær hafi verið algengar í æsku 

viðmælenda, virðist sem að skólaheimsóknir á söfn hafi verið fátíðari áður fyrr heldur 

en í dag. Viðmælendur voru allir jákvæðir í garð skólaheimsókna og hlynntir þeim, þar 

sem þeir hafi margir uppgötvað gildi þeirra í dag. Flestir viðurkenndu samt að þeir 

myndu ekkert sérstaklega eftir heimsóknunum eða að þær hefðu aukið listáhuga þeirra. 

Illugi segir þær hafa verið ágæta tilbreytingu: „... þetta var bara smá til að brjóta upp 

daginn“ og bætir við „... þegar maður er í skóla, þá er athyglin ekkert rosalega mikil.“ 

Hann segist þó alveg muna eftir því að hafa séð eitthvað „flott“ en það hafi ekki verið 

þannig að það hafi ýtt undir áhuga hans eða löngun til að koma aftur á safnið. Aðspurður 

hvort hann telji að skólaheimsóknir séu farnar of snemma og hvort betra sé að fara þegar 

menn væru komnir í framhaldsskóla eða háskóla, telur hann svo ekkert endilega vera: 

„... maður getur áreiðanlega vanist því að fara, mér fannst alla vega alveg fínt að fara 

inn á milli.“ Hildur bætir við varðandi skólaheimsóknirnar að þetta sé „... spurning um 

hvernig þú svolítið matreiðir það, af því annars getur þetta orðið rosa mikið „það má 

ekki koma við“ þú veist.“  

 

6.4.4. Móttökur listasafna 

 

40% viðmælanda segist nýta sér þær opnanir sem listasöfnin halda í tilefni nýrra 

sýninga, sammerkt með þessum hópi er að þau eru öll með listmenntun. Ástæðuna segja 

þau að þá sé frítt inn, menn hitti fólk, myndi tengsl og þessu fylgi mikil stemning, Anna 

lýsir hér opnunum: 

 

... ég fer eiginlega bara á opnanir af því að það er stemning, það má 

alveg sleppa þessu víni, mér finnst það bara miklu meiri stemning, 

enn fleira fólk, maður er ekki svona einn þarna. 

 

Kalli bætir við að opnanir, séu hans „félagsmiðstöð“: 

 
... þetta er góður staður til að hitta fólk, frítt inn, þetta er kannski bara 

hefð innan safnaheimsins, sýningar, að það koma flestir á opnun... ég 

meina þó að hvatinn sé af því að þú kemur af því að það er ókeypis 

og það eru veitingar, þá ertu samt einhvern veginn að ná fólki á 

staðinn, þá ertu samt að hitta fólk sem að samstilla ykkur einhvern 

veginn í þessari hugsun.  
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Hildi finnst ókostur við þessar opnanir að þær séu ekki opnar öllum, að hennar mati 

þarf að breyta þessu fyrirkomulagi, þannig að öllum sé boðið, það sé einfalt í 

framkvæmd með því að búa til viðburð og setja inn á samfélagsmiðlana. Boðskortum 

fylgi auk þess gríðarlegur kostnaður; hönnun og sendingakostnaður og að Hildar mati 

sé mun skynsamlegra að nýta peninginn í eitthvað annað eins og „... rannsóknir á 

sýningum.“ Nanna segist aftur á móti sneiða fram hjá þessum opnunum, þar sem henni 

finnst vera svo troðið á þeim og henni leiðist þetta „small talk“, en segist þó fara ef að 

hún þekki „... listamanninn eða aðstandenda sýningarinnar og þá leggur maður sig fram 

við að fara að samgleðjast listafólkinu.“ 

Hildur sækir stundum listasýningar en segir það oft farast fyrir í dagsins amstri, hún 

sé svona „týpan sem er alltaf á leiðinni“ en hún fari þó á þær sýningar sem hún ætli sér.  

Allir viðmælendur voru sammála því að listasöfn ættu að vera fyrir alla og ef að þau 

væru það ekki þyrfti það að breytast. Dísa bætir við að hún telji reyndar að söfn séu 

ekki fyrir alla og aðalástæðan sé að það hafi ekki nærri því allir áhuga á þeim né list 

yfir höfuð og að aðgangseyririnn stoppi ennfremur marga. Karen bendir á að hún hafi 

heyrt hjá eftirfarandi viðhorf hjá einum sem:  

 
... fannst ekkert til safna koma, af því að honum fannst hann ekki vera 

velkominn, að þetta væri bara fyrir þessa útvöldu sem væru í 

listaheiminum en ekki fyrir hina .... 

 

Kalli, Nanna og Hildur hafa mestu reynsluna af listasöfnum, þau eru öll listmenntuð og 

þekkja inn á starfsemi listasafna. Flest eru sátt við móttökurnar og hafa ekkert út á þær 

að setja. Reyndar hefur eitt þeirra á orði að það mætti þjálfa starfsfólk í móttöku upp í 

að vera meira „welcoming“ og sér sýnist það vanti kannski upp á fræðslu hjá starfsfólki, 

þ.e. að það sé meira inn í sýningu listasafnsins hverju sinni. 

Kalli telur að söfn bjóði alla velkomna en hins vegar séu markaðsmálum ábótavant: 

„Já ef fólk veit af þeim yfirhöfuð, eins og ég veit að það er fólk sem að veit ekkert hvar 

Listasafn Íslands er eða Listasafn Reykjavíkur. Listasafn Íslands er t.d. bara mjög illa 

merkt finnst mér ...“ 

Nanna svarar því neitandi þegar hún er spurð hvort hún telji að listasöfn höfði til 

allra, „nei ég held ekki því miður, safnið á að vera fyrir alla það er rekið af almanna fé 

en ég held að tilfinningin sé ekki svoleiðis ... ég held að það sé hópur sem upplifir vegg 

á milli sín og safnsins.“ Nanna telur því að það gæti verið lausn að listasöfn séu meira 

„relevant“ og myndu fjalla meir um málefni minnihlutahópa og taka upp „þemu sem 

eru aðgengileg“ fleirum. 
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6.5. HLUTAÁLYKTANIR (HÁSKÓLANEMAR) 

 

Helstu niðurstöður viðtala við háskólanemendur benda til þess að áhugaleysi sé ekki 

ástæða þess að háskólanemar fari ekki oftar á listasöfn, ástæðan sé miklu frekar 

tímaskortur þar sem margir eru komnir með börn, aðrir vinni með skóla og að námið 

taki mestan tíma þeirra. Margir höfðu á orði að þeir hlökkuðu til þegar náminu lyki því 

þá hefðu þeir meiri tíma til að sinna hlutum eins og t.a.m. að fara á listasöfn.  

Aðgangseyrir var líka nefndur sem hindrun, þar sem háskólanemar búa við kröpp 

kjör. Því höfðu margir á orði að þeir myndu fara oftar ef boðið væri reglulega upp á 

“frían dag” eins og hefði tíðkast fyrir hrun og þá hefðu þeir nýtt sér það í miklum mæli. 

Stór hluti viðmælenda var ekki upplýstur um hvað kostaði inn fyrir námsmenn og fáir 

sögðust nýta sér nemendaafslátt. Öllum fannst fullur aðgangseyrir of hár en 

aðgangseyrir fyrir nemendur ásættanlegur. Aftur á móti var hluti hópsins (20%) á því 

að það væri allt of dýrt á listasöfn og það ætti að vera frítt inn á þau. Varðandi sýnileika 

listasafnanna voru skiptar skoðanir, sumir voru vel upplýstir um hvaða söfn eru í boði, 

staðsetningu þeirra og fylgjast með þeim á helstu miðlum, þessi hópur átti það 

sammerkt að vera listmenntaður, þau tóku samt undir að listasöfnin gætu auglýst meira 

og að auglýsingar frá þeim væru lítt áberandi. Aðrir voru verr upplýstir um þau, vissu 

ekki hvaða söfn væru í boði, hvað þau byðu upp á og sögðust aldrei sjá auglýsingar frá 

þeim, þessi hópur átti það sammerkt að fara sjaldan á listasöfn og hafði enga 

listmenntun.  

Þegar menningarneysla á æskuheimili viðmælenda og listmenntun er skoðuð sést að 

60% viðmælenda átti listmenntaða foreldra eða ættingja, þar af voru 40% 

tónlistarmenntaðir og 30% listmenntaðir. Á 40% heimila var mest áhersla lögð á tónlist, 

20% fjölskyldna viðmælenda fóru frekar í leikhús og Sinfóníutónleika heldur en á 

listasöfn. Aðspurðir hvort menntun foreldra eða ættingja þeirra hefðu haft mótandi áhrif 

á þá, ýtt undir myndlistaráhuga þeirra eða leitt til þess að þeir völdu listmenntun síðar 

meir kváðu fæstir svo vera fyrir utan einn viðmælanda. Áhugi þeirra sem fóru í listnám 

kom síðar eftir að þeir voru orðnir fullorðnir og margir viðmælendur sögðust hafa valið 

listnám af því að þeir vildu prófa eitthvað nýtt og voru óvissir um hvað þeir vildu verða. 

Einn viðmælanda sagðist reyndar hafa orðið fyrir svo sterkum hughrifum af listaverki 

sem var heima hjá honum og að hann hafi verið teiknandi alla sína tíð. 

Helmingur viðmælenda hafði lagt stund á tónlist í æsku og nokkrir fram á fullorðins 

ár. Nokkrir viðmælenda áttu listmenntaða foreldra, aðspurðir hvort það hefði haft áhrif 
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á að þeir völdu listnám síðar kváðu fæstir það hafa skipt sköpum né að listmenntun 

foreldra hafi ýtt undir listáhuga viðkomandi, einungis einn viðmælanda tók undir það. 

40% viðmælenda er myndlistarmenntaður, 50% tónlistarmenntaður og fellur 

tónlistariðkun í æsku fellur hér líka inn í. Þannig að 80% viðmælenda er með 

listmenntun af einhverju tagi, einungis 20% hefur enga listmenntun og iðkaði ekkert 

slíkt í æsku. Rétt er að geta þess að rannsakandi vissi ekki um listmenntun viðmælenda 

að undaskyldum einum þar sem hann var valinn í rannsóknina út af listmenntun hans. 

Aðrir viðmælendur af félagsvísindasviði, hugvísindasviði og verkfræði- og 

náttúruvísindasviði. Flestir höfðu sjaldan farið á listasöfn í æsku sinni og var það helst 

í tengslum við skólaheimsóknir sem voru farnar einstaka sinnum, þær höfðu ekki haft 

afgerandi áhrif á þá né ýtt undir áhuga á list eða myndlist að neinu ráði en flestir tóku 

undir að þær hefðu verið skemmtilegar.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvers vegna þeir héldu að háskólanemar færu ekki 

oftar á listasöfn nefndu margir þeirra að þeir teldu að fræðslu væru ábótavant, auka 

þyrfti listfræðslu í skólum, þar sem enginn fengi áhuga á list eða myndlist á einni nóttu, 

því væri grundvallaratriði að hefja listkennslu nógu snemma í skólum, bjóða upp á 

reglulegar skólaheimsóknir á listasöfn til að venja börnin við listina og listasöfnin, 

einungis á þann hátt væri hægt að eyða þessari landlægu feimni landans við list og 

listasöfn. Ennfremur þurfi listasöfnin að bæta fræðsluefni sitt og endurhugsa hvernig 

þau komi upplýsingum frá sér á aðgengilegan og spennandi hátt til að efnið höfði til 

sem flestra.  

Í viðauka V er að finna tillögur háskólanema að útbótum og í viðauka VI er sýn 

þeirra á hvernig draumalistasafnið þeirra kæmi til með að líta út, fengju þeir að koma 

að hönnun þess. 

  



 

100 

 

7. SPURNINGAKÖNNUN 

 

Til að fá betri yfirsýn yfir viðhorf háskólanema á listasöfnum og áhuga þeirra á listum 

og menningu var ákveðið að bæta við spurningakönnun með megindlegri aðferð þar 

sem ekki náðist nægilega góð yfirsýn með eigindlegu rannsókninni. Upplýsingar sem 

komu fram í viðtölum beggja hópanna sem og efni úr fræðikaflanum voru hafðar til 

hliðsjónar þegar spurningar spurningakönnunarinnar voru samdar (sjá 

spurningakönnun í viðauka IX).  

 

7.1.  FORKÖNNUN 

 

Tekin voru viðtöl við sex starfsmenn þriggja listasafna, þar af voru tvö tveggja manna 

viðtöl. Til að gæta nafnleyndar, ganga viðmælendur undir dulnefnum, í formi 

mismunandi bókstafa.  

 

7.1.1. Niðurstöður starfsmenn listasafna 

 

Í meðfylgjandi töflu gefur að líta samantekt á helstu niðurstöðum sem komu út úr 

sérfræðingaviðtölum við starfsmenn listasafna. 

 
Tafla 2: Samantekt á helstu niðurstöðum starfsmanna listasafna. 

 

 
 

Samantekt á helstu niðurstöðum starfsmanna listasafna

Þemu: Starfsmenn listasafna

Staða listasafna í dag, þ.e.a.s hvernig þau standa

gagnvart háskólanemum, hvort þau séu yfir höfuð

eitthvað að einbeita sér að háskólanemum. 

Fram kom í máli starfsmanna listasafna að fjárskortur og mannekla kemur í veg

fyrir að þau geti einbeitt sér að nýjum markhópum eins og til að mynda

háskólanemum, hins vegar beri þeim að þjónusta alla hópa og því væru

háskólanemar ekkert mikilvægari í þeim efnum en aðrir hópar. Aftur á móti

heyrðust líka sjónarmið um að háskólanemar væru samt mikilvægur markhópur

sem verðugt væri að ná til því annað væri "missed oppertunity" fyrir þennan

hóp, þar sem þarna geti háskólanemar öðlast þekkingu og vettvang til umræðna.

Annar bendir á að ef listasöfn myndu einbeita sér að þessum hópi, myndi það

koma sér vel fyrir söfnin í framtíðinni þar sem þessi hópur á eftir að eignast

börn sem gætu verið framtíðarviðskiptavinir safnanna ef vel er haldið á

spilunum. 

Áhugi/áhugaleysi háskólanema á listasöfnum

Starfsmenn höfðu á orði að háskólanemar sjáist varla á listasöfnum nema í

tengslum við skólaheimsóknir og skólaverkefni og það væru helst nemendur úr

myndlistartengdu námi og eða" húmanískum fögum" sem kæmu oftast. Aðspurðir

hvað þeir héldu að ylli því sögðust flestir starfsmenn halda að tímaskortur væri

ein helsta ástæða þess að háskólanemar fari ekki oftar á listasöfn, mjög algengt

væri að nemendur ynnu samhliða námi og margir væru komnir með

fjölskyldur/börn. Önnur atriði eins og þekkingarleysi og áhugaleysi voru einnig

nefnd eða að annað hafi forgang í lífi þeirra eins og nám, fjölskylda, vinna,

félagslífið eða þau vilji ráðstafa peningnum í annað eins og að „safna sér fyrir

bíó eða utanlandsferð“ og því sé ekki ofarlega á listanum að fara á listasafn. 
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Allir eru velkomnir á listasöfn 

Fram kom í máli starfsmanna að allir væru velkomnir á listasöfnin og er það

markmið þeirra að almenningur átti sig á því að listasöfnin eru fyrir alla og

þangað geti allir komið hvernig og hvenær sem er, það þurfi ekki sérstaka

þekkingu til. Markmiðið sé að „... þetta er bara staður fyrir alla sem vilja, þú

þarft ekkert að vita neitt meira.“ Nefnt er í því samhengi að áberandi sé hversu

ófeimnir ferðamenn séu að detta inn af götunni og taka virkan þátt. Starfsmaður F 

hefur á orði að sér finnst þessi feimni fólks við listasöfn hér heima „svolítið

íslensk”, hann segist hafa búið erlendis um hríð og honum hafi þótt

eftirtektarvert hversu „… almenningur nálgast list og listumræðu með miklu

opnari hætti heldur en gert er á Íslandi.” 

Myndlistaráhugi er ekki sjálfsprottinn, leggja þarf

grunninn að honum strax í æsku:

Fram kom í máli starfsmanna listasafna að myndlistaráhugi er ekki sjálfsprottinn, 

leggja þarf grunn að honum eins og kom fram í viðtölum beggja hópa. Það er

gert með því að venja börn eins fljótt og hægt er við að listasafnið sé þeirra,

þetta verði hluti af menntuninni frá því viðkomandi sé barn, það sé eðlilegasti

hlutur að fara á listasafn og þarna eigi þau athvarf. Einnig þarf að efla

listfræðslu meðal annarra hópa þjóðfélagsins til að hægt sé að eyða þessari

landlægu feimni við listina sem starfsmönnum þykir séríslenskt fyrirbæri.

Gildi skólaheimsókna

Öll listasöfnin bjóða upp á skólaheimsóknir sem gefast vel en fram kom að ef 

fræðsluefni væri bætt bæru skólaheimsóknirnar meiri árangur þar sem nemendur 

fengju fræðsluefni til að nýta til kennslu fyrir og eftir heimsóknirnar. Þá hefðu 

nemendur frekar spurningar þegar þeir mættu á staðinn og fengju jafnvel að 

prófa sjálfir og setja þannig í samhengi, þannig að þetta væri ekki jafn einhliða 

og þetta er í dag, þegar starfsmenn safnanna standa og þylja alls konar 

upplýsingar yfir börnunum. Hér veldur fjárskortur og niðurskurður í 

fræðslumálum því að ekki er hægt að sinna þessum málaflokki sem skyldi og 

einn talar um að það gæti alltaf minni og minni skilnings á mikilvægi 

fræðsluhluta safnanna. Einn starfsmannanna hafði orð á því að það væri eins og 

töfrarnir við skólaheimsóknirnar hyrfu eftir því sem börnin eltust.  Ennfremur sé 

hér um "entertainment kynslóð" að ræða sem sé svo vön að láta mata sig á því 

sem fyrir augu ber. Þannig hafi þau sem dæmi fengið til sín krakka að lokinni 

skólaheimsókn sem hafi spurt þau "bíddu hvar er sýningin?" Krakkana skorti 

þannig þjálfun til að sitja og horfa á og uppgötva hlutina sjálf. Margoft kom fram 

í máli starfsmanna söfnin eru fjársvelt og mannekla háir þeim að hrinda frekari 

átaksverkefnum í gang en allir starfsmennirnir voru sammála um að þeir gerðu 

eins vel og þeir gætu. 

Er hugað að þörfum barnafólks úr röðum

háskólanema?

Háskólanemar eru á mjög breiðu aldursbili eru margir komnir með fjölskyldu og

börn. Fram kom í máli háskólanema að dagskrá fyrir fjölskyldufólk sé ábótavant

á listasöfnum. Starfsmenn andmæla þessu og benda á að söfnin bjóði yfirleitt

upp á dagskrá eins og leiðsagnir fyrir fjölskyldur, vinnusmiðjur og reglulega

opið hús. Þá séu fjölskyldur sérstaklega hvattar til að fjölmenna á hátíðum eins

og Menningarnótt, Barnamenningarhátíð og á Vetrarhátíð. Hins vegar hafi þeir

tekið eftir því að fjölskyldur mæti einna helst þegar það sé boðið upp á leiðsögn

og það segi þeim „… að foreldrar eru stundum hikandi við að koma með börnin

sín…”. Fram kom í máli starfsmanna að foreldrar eru oft ekki meðvitaðir um

hvað er í boði á listasöfnunum og fólk hafi oft verið undrandi í kjölfar

heimsóknar á listasafnið yfir því hvað mikið sé í boði fyrir barnafjölskyldur.

Þegar rætt er um hvers vegna foreldrar fari ekki oftar með börnin sín á listasöfn,

þá segist starfsmaður D gera sér grein fyrir því að það sé mikil vinna fólgin í

því fyrir foreldra að fara með börn á söfn. Sér í lagi þau sem starfa á sviði lista

og kannski ekki eins mikil afslöppun, eins og að fara með fjölskylduna á

bókasafnið, þar sem hver getur valið og gert það sem honum hentar og

foreldrarnir þurfa ekki að hafa stöðugar gætur á krökkunum, varðandi hvort þau

séu nokkuð komin of nálægt einhverju listaverki og útskýra það sem fyrir augu

ber.

Aðdráttarafl erlendra listasafna

Í viðtölum við háskólanemendur kom fram að þeir fara nánast alltaf á

söfn/listasöfn þegar þeir eru staddir erlendis. Starfsmenn telja að margar

ástæður geti legið þar til grundvallar, það sé t.d. hluti af því að kynnast

menningu viðkomandi lands. Þá sé okkar myndlistararfur svo ungur miðað við

ríkulega myndlistarsögu annarra landa og erfitt að keppa við slíkt. Þá telur einn

að það sé oftar en ekki byggingin er laði fólk að erlendis frekar en sjálf

sýningin, sbr. söfnin Louvre og Centre George Pompidou.
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Aðgangseyrir

Skiptar skoðanir eru meðal starfsmanna um hvort að það eigi að vera frítt inn á

listasöfn eða hvort eigi að rukka inn. Fram kom í máli háskólanema að

aðgangseyrir er hindrun en einnig kom fram að þeir vissu oftar en ekki hvað

kostaði inn. Sumir starfsmenn telja að þessi rök standist ekki og séu í raun

fyrirsláttur þar sem háskólanemar eyði öðru eins í afþreyingu og skyndibita og

svo sé í boði nemendaafsláttur sem sé ríflegur.

Opnunartími

Tveir starfsmenn hafa orð á því að núverandi opnunartími listasafna frá níu til

fimm síðdegis henti illa fyrir vinnandi fólk, eins og annar þeirra orðar þetta „…

þegar þeir eru kannski búnir að vinna fjögur eða fimm og þá er enginn tími ...“

og þá séu helgarnar eftir. Í tilfelli fjölskyldna sé oft þétt dagskrá þar sem

heimsókn á listasafn kemst kannski ekki fyrir eða eins og K segir: „... ég held að

við verðum bara svolítið afgangs.“ Þegar starfsmenn eru spurðir hvort vilji sé til

að breyta eða lengja núverandi opnunartíma kemur alltaf sama svarið,

fjárskortur og jafnvel að það sé ekki vilji til staðar til að hreyfa við núverandi

opnunartíma eins og einn starfsmaðurinn greinir frá: „... það skortir svolítið upp

á heildarsýn á hlutunum og það kemur mjög niður á möguleikunum að hafa

lengur opið.“ 

Markaðssetning listasafna 

Flest söfnin auglýsa starfsemi sína ágætlega, sér í lagi nýjar sýningar og

leiðsagnir. Þau hafa orð á að það sé hins vegar oft erfitt að koma að umfjöllun í

fjölmiðlum. Þeim virðist samt öllum frekar þröngur stakkur sniðinn og reyna því

að halda sig við aðgerðir sem kosta lítið eins og að auglýsa á fésbók og senda

pósta á þá sem eru í myndlistatengdu námi og félaga- og hagsmunasamtök. Það

sé hins vegar upp of ofan hvort það skili sér og eins og einn orðaði þetta: „það

er ekki hægt að mata fólk á öllu ef áhugi er ekki til staðar.” Starfsmaður E

stingur upp á að auglýst sé á nýjum stöðum eins og í Viðskiptablaðinu eða

íþróttafréttum, því þannig nái þau jafnvel til nýrra markhópa sem lesa ekki neitt

menningartengt. Starfsmenn tveggja listasafna hafa allir orð á því að bæði sé

lítil umfjöllun í fjölmiðlum um menningu og myndlist sem og erfitt sé að koma að 

auglýsingu um sýningar í fjölmiðlum, bæði í sjónvarpi og útvarpi. Það sé ekki

mikill áhugi á því, ekki nema að um sýningar sé að ræða sem vitað sé að muni

vekja eftirtekt, t.d. með þekktum persónum, þá sé það auðsótt. Starfsmaður L

segist ekki skilja í því hvers vegna ekki sé auglýst meira og bendir á að erlendis

t.d. í París sé Pompidou auglýst alls staðar „... úti á götu ..., hérna er ekkert

auglýst úti á götu.“ Starfsmaður L bætir því að hann myndi auglýsa „... í strætó

og strætóskýlum ...“ Aðspurður hvort skortur á fjármagni sé hindrun, telur hann

að svo sé ekki. Starfsmaður E bendir hins vegar á að töluvert sé um að söfnin fái

„dulda kynningu“ eins og í útvarpi og sjónvarpi. 

Auka þarf samstarf milli stofnana og kennara

háskólanna 

Ein af þeim tillögum sem starfsmenn nefndu að gæti glætt aðsókn háskólanema

væri í formi átaksverkefna eins og að auka samstarf milli stofnana, kennara og

háskóla. Auk þess sem slíkt myndi auka á samstarf milli ólíkra deilda, auka

víðsýni, skilning og umburðalyndi gagnvart ólíkum greinum, gætu slíkt

samstarfsverkefni leitt af sér áhugaverð verkefni sem hægt væri að sýna á

söfnunum og þar með hefðu háskólanemarnir tilgang til að sækja söfnin. 

Auka þarf samfélagslega ábyrgð meðal safna og ná

til jaðarsettra hópa

Starfsmaður L segir samfélagsleg ábyrgð safna yfirleitt ekki vera til umræðu,

alla vega ekki á sínu safni, það sé ekki mikill áhugi á að taka upp málefni

minnihlutahópa eins og innflytjenda, atvinnulausra og öryrkja. Það sé kannski

rætt en svo ekkert hvernig megi finna út úr því. Ef rétt væri haldið á spilunum

ættu þessir hópar að fá frítt inn á listasafnið, þeim liði eins og þeir ættu athvarf

þar, þar væri boðið upp á leiðsagnir og námskeið fyrir þá og að fræðsluefnið

yrði sniðið að þeirra þörfum. Mikilvægt sé að reyna að ná til þessa jaðarsettu

hópa og nefnir í því samhengi að einstæð fjögurra barna móðir sem hefur lítil

fjárráð sé hvorki að fara að borga 1.500,- kr. fyrir sjálfa sig eða 3.000,- kr. fyrir

sig og unglinginn sinn til að komast á safnið.

Bjóða þarf upp á sýningar með auðveldum/þekktum

þemum

Starfsmenn E og F eru sammála því að þær opnanir sem eru hvað fjölmennastar

og laði til sín hvað ólíkustu hópa, og jafnvel þá sem eru „ekkert myndlistar

þenkjandi” séu sýningar verka sem allir geti tengt við, þekkta einstaklinga og

eða verk þekktra listamanna. Jafnframt séu þetta þær sýningar sem sé hvað

auðveldast að fá kynningu á, í fjölmiðlum. 
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Í viðauka VII gefur að líta samantekt á helstu úrbótatillögum háskólanema og 

starfsmenna listasafna, sem að voru líklegastar að þeirra mati til að auka aðsókn 

háskólanema á listasöfn landsins.  

Athygli vekur að flest af þeim atriðum og þjónustu sem háskólanemum fannst 

ábótavant hjá listasöfnunum eru þegar í boði á söfnunum, ekki alls staðar en yfirleitt á 

einhverju þeirra. Dæmi um þetta eru tónleikar, dagskrá fyrir fjölskyldufólk, 

kvöldopnun, viðburðir sem eru sniðnir að ungu fólki og fjalla um málefni sem höfða til 

þeirra, dæmi málþing um jafnréttismál, umhverfismál og friðarmál, nemendaafsláttur, 

listamannaspjöll, myndatökur leyfðar og vera áberandi á samfélagsmiðlunum. Þegar 

Tillögur starfsmanna að úrbótum

Aðspurð hvort starfsmenn listasafnanna telji að það sé eitthvað sem þurfi að

breytast í fari og starfsemi listasafnanna til að höfða frekar til háskólanema. Eru

flestir á því máli að alltaf sé hægt að bæta eitthvað í fari listasafna eða eins og

starfsmaður N orðar þetta: „… ég held að um leið og ég myndi segja nei ætti

maður að pakka saman.” Allir eru hins vegar sammála um að til þess að svo

megi verða þurfi meiri mannskap, fjármagn, stærri húsakost og meiri tíma. Allir

eru sammála um að þeir séu að gera eins vel miðað við þær forendur sem menn

hafa. Reyndar hefur B á orði að honum finnist „ekkert sérstakt” þurfi að gera „...

mér finnst ógeðslega flott það sem er í gangi, ég held að það sé frekar að njörva

það frekar niður, ramma það niður, gera meira skýrt, þetta er það sem er í

gangi.“

Þjónusta sem er þegar í boði á einhverjum safnanna 

en háskólanemar nýta sér ekki

Ýmsar sýningar og málþing eru í boði sem fjalla um alls kyns málefni sem ættu

að höfða til háskólanema eins og umhverfismál, stöðu kynjanna, friðarmál og

fleira. Kvöldopnanir (hafa verið reyndar en fáir nýttu sér þessa opnun og hún

stóð ekki undir sér), þar sem boðið var upp á „örleiðsagnir í hádeginu” um

listasafnið fyrir þá sem komu til að snæða á staðnum en það var illa sótt.

Tónleikar: Starfsmenn E og F benda á að þeir sem komi á tónleika til þeirra

komi yfirleitt einungis vegna tónlistarinnar og þeir hinir sömu gefi myndlistinni

engan gaum. Því efast þeir um gildi þess að breikka tónlistarvalið og F svarar

“við viljum samt ekki skafa allt niður”. Starfsmenn segjast heldur ekki vissir um

að þeir myndu græða eitthvað á því eða að þessir tónleikagestir myndu koma

þangað aftur í kjölfarið. Starfsmaður I segist hafa stungið upp á að halda

tónleika á sínu listasafni en það sé ekki mikill áhugi á því: „... af hverju má ekki

vera hérna einhver áhugaverð hljómsveit sem er að spila djass eða brass eða

what ever, þó að hún sé að spila þungaverk, bara að verkin detti ekki niður.“

Framtíðasýn starfsmanna

Starfsmenn virtust almennt á því að auka þyrfti listfræðslu og safnkennslu meðal

barna og almennings eins og fram hefur komið, til að vekja meiri athygli

háskólanema á listum og þeim söfnum sem vinna á því sviði. Nokkrir þeirra

telja að breytinga sé að vænta í þessum efnum að einhverjum tíma liðnum og að

söfnum eigi eftir að vaxa ásmegin, eins og starfmaður B bendir á. Telur hann að

við séum stödd í einhverju „millibilsástandi“ þar sem „stafræn dýrkun“ ræður

ríkjum, en á endanum hljóti menn að verða leiðir á „þessu tvívíðu“ og sæki þá í

hluti eins og að fara á listasöfn. Starfsmaður B telur að eftir áratug verðum við

komin með kynslóð sem hefur alist upp við listir og menningu, þekkir þau gæði

sem listasöfn hafa upp á að bjóða og leitar í þá upplifun: ... en ég sé þetta svona eftir

10-15 ár ætlum við að vera komin eitthvað annað og þá ætlum við að vera komin með hóp af

ungum foreldrum sem eru bara í leikskóla núna eða í grunnskóla sem að sækja í að koma á

safnið af því að hér er gott umhverfi, rólegt að vera, áhugaverðir hlutir að ræða og maður

getur komið aftur og aftur og alltaf kynnst einhverju nýju. Ég hef fullan skilning á að það sé

gaman að fara í Kringluna, að það sé æðislega þægilegt að fara í IKEA að þar sé ódýr matur og

gaman í boltalandi og maður getur tekið tíma í að skoða, en þegar upp er staðið þá eru það

þessar gæðastundir sem geta orðið í samskiptum á milli fjölskyldumeðlima ....



 

104 

 

starfsmenn voru inntir eftir því hvort að þessi þjónusta væri kynnt nógu vel fyrir 

háskólanemum sögðust þeir auglýsa á flestum þeim stöðum sem háskólanemum ætti að 

vera kunnugt um en ekki væri hægt að mata þá á öllu. Aukinheldur kom margoft fram 

að listasöfnum væri sniðinn þröngur stakkur vegna skorts á fjármagni og manneklu, en 

þau gerðu eins vel og þau gætu. 

 

7.2. UPPBYGGING OG FORM SPURNINGAKÖNNUNAR 

 

Spurningakönnun þessarar rannsóknar samanstóð af 27 spurningum sem voru byggðar 

á upplýsingum sem komu út úr viðtölum við háskólanema og starfsmenn listasafna sem 

og efni úr fræðikaflanum (sjá viðauka IX). Lengd spurningakönnunarinnar nam 5 

blaðsíðum og var tímalengd hennar á bilinu 7-9 mínútur. Spurningakönnunin var sett 

upp sem vefkönnun í netkönnunarforritinu Question Pro. Spurningarnar voru flestar 

lokaðar og annað hvort í formi fjölvalsspurninga, þar sem þátttakendur áttu að merkja 

við allt sem við átti, eða spurningar þar sem átti að velja úr einn möguleika (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Í öllum spurningum höfðu menn þann möguleika að sleppa þeim 

svarliðum sem þeir vildu eða átti ekki við þá. Þetta var gert til að tryggja að menn hættu 

ekki þátttöku. Á fimm stöðum var opin spurning, þar sem menn gátu gefið upp annan 

svarmöguleika en hafði verið gefinn upp í viðkomandi spurningu. Þrjár spurningar voru 

tíðnispurningar og 14 spurningar voru settar upp sem afstöðufullyrðingar á 5 arma 

Likert kvarða sem þátttakendur áttu að taka afstöðu til hversu sammála og ósammála 

þeir væru þeim fullyrðingum sem þar voru settar fram (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Flestar spurninganna tengdust mati á því hversu virkan þátt þátttakendur teldu sig taka 

í lista- og menningarlífi, með hverjum þátttakendur færu helst á listasafn, með hverjum 

og hversu oft, hvaða ástæður þátttakendur teldu að hömluðu því að þeir færu á listasöfn, 

hvaða ástæður yllu því að þátttakendur færu ekki oftar á listasöfn, afstaða til listasafna 

og myndlistar og spurningar er vörðuðu menningarneyslu og þátttöku í æsku sem og 

spurningar út í listmenntun foreldra og ættingja. Lokaspurning spurningakönnunarinnar 

var höfð opin til að þátttakendur gætu bætt við eða komið með ábendingar eða 

athugasemdir.  

Spurningakönnunin var yfirlesin af utanaðkomandi og prufukeyrð í nokkur skipti 

af ólíkum aðilum til að mæla tímalengd hennar, kannað hvort einhverjar villur eða 

vandamál kæmu upp við svörun hennar og til að tryggja að hún virkaði sem skyldi.  
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7.3. FRAMKVÆMD SPURNINGAKÖNNUNAR 

 

Þýði rannsóknar í tilfelli spurningakönnunarinnar voru háskólanemendur sem skráðir 

voru í nám við eftirtalda háskóla: Háskólann á Bifröst, Háskóla Íslands, Háskólann á 

Akureyri, Háskólann í Reykjavík og Listaháskóla Íslands. Spurningakönnunin var 

einnig lögð fyrir listnema 18 ára og eldri helstu mynd- og tónlistarskóla landsins. Auk 

þess sem hún náði líka yfir fyrrverandi háskólanemendur, en ekki liggja fyrir 

upplýsingar hver fjöldi þeirra er en einkum var horft til fyrrverandi háskólanema 

Háskólans á Bifröst. 

Spurningakönnunin var send út ásamt kynningarbréfi (sjá viðauka IX og VIII), á 

ofangreinda háskóla 22. febrúar 2017 og dreifðu skólarnir könnuninni á nemendur sína 

dagana 22.-24. febrúar. Háskólanemar höfðu u.þ.b. tvær vikur til að svara könnunni og 

var ítrekun send út einu sinni á tímabilinu. Þar sem tveir háskólanna gátu ekki orðið við 

beiðni rannsakanda um að senda könnunina áfram á nemendur viðkomandi skóla, þar 

sem rannsakandi er ekki nemandi í viðkomandi skóla, var könnunin send ýmist með 

tölvupósti eða á fébókarhópa nemendafélaga viðkomandi skóla, sem og einstaka deildir 

innan skólanna. Þar sem lítil svörun fékkst frá Listaháskóla Íslands þrátt fyrir ítrekun 

bæði á nemendur og nemendafélagið, var gripið til þess ráðs að senda könnunina á 

helstu myndlistar- og tónlistarskóla landsins til að tryggja nægilega svörun listnema 18 

ára og eldri. Varðandi dansskóla fengust þær upplýsingar hjá Listdansskóla Íslands að 

flestir lykju námi þar 16 til 18 ára, það væru því ekki nema fjórir einstaklingar sem 

könnunin myndi ná til, þannig að það þótti ekki taka því. Fram kom að eina 

dansmenntunin sem væri á háskólastigi væri hjá Listaháskóla Íslands og eins og áður 

hefur komið fram fór könnunin m.a. þangað. 

 

7.4. ÚRVINNSLA GAGNA 

 

193 þátttakendur tóku þátt í spurningakönnuninni af 8.384 manna þýði sem þýðir 2,3% 

svarhlutfall (sbr. mynd 12). Úrtakið nemur 1,0 % af háskólanemum landsins (Hagstofa 

Íslands, 2014). Spurningar voru valkvæðar og því var ekki skilyrði fyrir þátttöku í 

könnunni að þátttakendur svöruðu öllum spurningum hennar.  

Svör spurningakönnunarinnar voru flutt yfir í Excel og afstaða tekin til gildra svara. 

Við úrvinnslu gagna var notast við lýsandi tölfræði en hún og lykilniðurstöður 

krosskeyrðar við bakgrunnsbreytur eða aðrar spurningar eftir því sem tilefni þótti til 

hverju sinni. Við krosskeyrslu var notast við Cross-Tabulation í Question Pro 



 

106 

 

vefkönnunarforritinu. Eins og áður sagði var unnið úr gögnum í Excel, þar sem 

spurningar voru jafnvel sameinaðar til að ná betri heildarsýn yfir spurningar, sér í lagi 

þær sem voru í formi afstöðufullyrðinga, þar sem hægt var að fá fram eina mynd í stað 

sex mynda.  

 

7.5. NIÐURSTÖÐUR 

 

Til að geta svarað fyrirliggjandi rannsóknarspurningum var spurningakönnun lögð fyrir 

þátttakendur megindlegrar rannsóknar. Hér verður gert grein fyrir helstu niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar í formi lýsandi tölfræði, þá verða og helstu lykilniðurstöður 

könnunarinnar krosskeyrðar við þær lýðfræðibreytur sem við á.  

 

7.6. BAKGRUNNSBREYTUR 

 

Alls tóku 193 nemendur frá fimm háskólum þátt í rannsókninni, auk þess sem 

spurningakönnunin náði yfir fyrrverandi háskólanemendur sem og listnema 18 ára og 

eldri. Á mynd 12 má sjá stærð úrtaks af heildarþýði skipt niður á skóla. Mynd 13 sýnir 

skiptingu þátttakenda eftir menntastofnunum. Flestir þátttakendur koma frá 

Háskólanum á Bifröst eða 35% (mynd 13). Þar sem rannsakandi er nemandi við 

Háskólann á Bifröst auðveldaði það ótvírætt aðgengi að þeim hópi. Næst stærsti 

hópurinn er frá Háskóla Íslands eða 22%, þar sem ekki fékkst leyfi til að senda á alla 

nemendur Háskóla Íslands, var spurningakönnunin send á nemendafélög innan 

íslensku- og menningardeildar Háskóla Íslands. Rannsakandi fékk þær upplýsingar frá 

öllum háskólum að teknar hefðu verið upp þær vinnureglur að spurningakannanir væru 

ekki á nemendur skólanna ef rannsakandi kemur úr öðrum skóla og það takmarkar mjög 

aðgengi að nemendum annarra háskóla. Háskólinn á Akureyri og Listaháskóli Íslands 

veittu rannsakanda undanþágu og sendu könnunina áfram á sína nemendur en lítil 

svörun barst þaðan. Svarhlutfall fyrrverandi háskólanema er ágætt 17% eins var góð 

þátttaka þeirra sem koma frá annarri menntastofnun eða 17% og þar af voru flestir 

listnemar úr mynd- og tónlistarskólum (61%), minnsta svarhlutfallið kom frá 

Listaháskóla Íslands. 
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Mynd 12: Þátttakendur rannsóknar, stærð úrtaks af heildarþýði- skipting eftir skólum. 

 

 
Mynd 13: Þátttakendur rannsóknar – skipting eftir menntastofnunum. (Sp. 24). 

Þegar kyn þátttakenda er skoðað á mynd 14 sést að konur eru í miklum meirihluta 

þátttakenda eða 67%. 
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Mynd 14: Þátttakendur rannsóknar – skipting eftir kyni. (Sp. 21). 

 

Háskólanemendur á Íslandi eru eins og hefur komið fram á ansi breiðu aldursbili 18-83 

ára (Hagstofa Íslands, 2014) og þegar mynd 15 er skoðuð sést að aldursbil þátttakenda 

er einnig ansi breitt, þannig er yngsti þátttakandinn fæddur 1998 en sá elsti 1944, flestir 

eru fæddir 1975, svo þar á eftir koma árgangar eins og 1993, 1992, 1987, 1986 og 1970. 

Skýringuna á þessu má rekja til þess að öll skólastigin eru undir allt frá grunnskólaprófi 

upp í doktorsnám og algengt að menn fari framhaldsnám síðar á lífsleiðinni.  

 

 
Mynd 15: Fæðingarár þátttakenda. (Sp. 22). 

 

Þegar menntunarstig þátttakenda er skoðað á mynd 16 sést að flestir hafa lokið 

grunnnámi í háskóla (38%) þar á eftir koma þeir sem eru með stúdentspróf (28%) sem 

skýrist í því að háskólanemendur í grunnámi hafa enn ekki lokið neinni prófgráðu á 

háskólastigi. Þá er hópur þeirra sem er í meistaranámi frekar stór (21%). 
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Mynd 16: Hæsta menntunarstig þátttakenda. (Sp. 23). 

 

Þegar skoðað er úr hvaða sviðum/deildum skólanna þátttakendur koma sést á mynd 17 

að rúmlega helmingur þátttakenda kemur af félagsvísindasviði, þar á eftir kemur annað 

svið/önnur deild (17%), meira en helmingur þeirra sem haka við þann reit eru listnemar 

úr myndlistar- og tónlistarskólum.  

 

 
Mynd 17: Þátttakendur rannsóknar – skipting eftir deildum/sviðum. (Sp. 25). 

 

Þegar skoðað er menntunarstig listnema á mynd 18 sést að um fjórðungur háskólanema 

eru með listmenntun, þar af hafa flestir hafa tekið einstök listnámskeið eða 

framhaldsskólanámskeið í faginu en mjög fámennur hópur er með háskólamenntun. 
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Mynd 18: Þátttakendur rannsóknar – skipting eftir menntunarstigi listmenntunar. (Sp. 26). 

 

Afgerandi meirihluti þeirra sem er með listmenntun er með myndlistarmenntun eins og 

sést á mynd 19 eða 38%. Þeir sem eru með leiklistarmenntun (18%) hafa allir tekið 

einstök námskeið, sama á við um þá sem eru með söngmenntun (24%) en þar hefur 

einungis lítill hluti þeirra lokið söngnámi á háskólastigi (1%) eða framhaldsskólastigi 

(4%).  

 

 
Mynd 19: Þátttakendur rannsóknar – skipting eftir menntunarstigi myndlistarmenntunar. (Sp. 26A). 

 

Séu þátttakendur spurðir út í tónlistarmenntun kemur í ljós að 54% þátttakenda er með 

einhvers konar tónlistarmenntun, þar af hafa flestir lokið einstökum námskeiðum 

(38%), framhaldsskólanámi (13%) og tæplega 4% háskólanámi (sbr. mynd 20). 
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Mynd 20: Þátttakendur rannsóknar – skipting eftir menntunarstigi tónlistarmenntunar. (Sp. 26D). 

 

7.7. NIÐURSTÖÐUR 

 

Talsverður fjöldi spurninga í formi afstöðufullyrðinga voru lagðar fyrir þátttakendur til 

að kanna listáhuga, viðhorf þeirra gagnvart listasöfnum, upplifun af heimsóknum á 

listasöfn og hvaða ástæður valdi eða hamli því að þeir fari á listasöfn. Þá voru 

þátttakendur spurðir út í hvaða eiginleika gott listasafn þyrfti að hafa. Einnig var spurt 

út í menningarneyslu og listþátttöku þeirra í æsku. Hér verða birtar frumniðurstöður 

spurninga og afstöðufullyrðinga, niðurstöður krosskeyrslna verða birtar þar sem þurfa 

þykir. Helstu niðurstöður eru þær að flestir þátttakendur sögðust vera mjög sammála 

því og frekar sammála því að þeir tækju virkan þátt í lista- og menningarlífi eða 44% 

þeirra sem tóku þátt í könnunni (sbr. mynd 21).  

 

 
Mynd 21: Virkni þátttakenda rannsóknar í lista- og menningarlífi. (Sp. 1). 
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Þegar spurningin er krosskeyrð saman við hæsta menntunarstig sést að þeir sem hafa 

lokið doktorsprófi taka virkastan þátt í lista- og menningarlífi, þeir sem hafa lokið 

sveinsprófi eða meistaranámi í iðngreinum mælast líka hátt (67%). Annars virðast öll 

skólastig taka frekar virkan þátt í lista- og menningarlífi að undanskyldu meistaranámi 

á meistarastigi sem mælist áberandi lægst eða með 20% (sbr. mynd A í viðauka X). Sé 

skoðuð fylgni milli þess úr hvaða menntastofnun þátttakendur koma, sést að þeir sem 

taka virkastan þátt í lista- og menningarlífi koma úr Listaháskóla Íslands, Háskóla 

Íslands, annarri menntastofnun og svo þeir sem hafa lokið námi (sjá mynd B í viðauka 

X).  

Þegar spurningin er síðan krosskeyrð við kyn, sést að heldur fleiri karlar eru sammála 

því að þeir virkan þátt í lista- og menningarlífi samanborið við konur. Konur eru meira 

afgerandi í afstöðu sinni varðandi það að þær taki ekki virkan þátt í menningarlífi, 

þannig að á heildina litið eru karlar bæði áhugasamari og virkari þegar kemur að lista- 

og menningarlífi (sbr. mynd C í viðauka X).  

Þegar spurningin er krosskeyrð saman við það hversu oft þátttakendur fóru á 

listasöfn í æsku kemur í ljós að þátttaka í lista- og menningarlífi eykst samhliða því 

hversu oft menn fóru á listasöfn í æsku (sjá mynd D í viðauka X). Sé skoðuð fylgni 

milli tónlistariðkunar í æsku og virkni í lista- og menningarlífi kemur í ljós að þeir sem 

höfðu æft tónlist sem krakkar eru mun líklegri til að taka virkan þátt í lista- og 

menningarlífi á fullorðinsaldri (sjá mynd E í viðauka X). Séu borin saman tengsl þess 

að hafa hlustað á klassíska tónlist í æsku, taka 46% þeirra sem hlustuðu á klassíska 

tónlist í æsku virkan þátt í lista- og menningarlífi á meðan 36% hópsins gera það ekki 

(sjá mynd F í viðauka X). Séu tengsl milli bóklesturs í æsku og virkni í lista- og 

menningarlífi í dag borin saman sést á mynd G í viðauka X að talsverð tengsl eru þarna 

á milli. Þegar spurningin er síðan keyrð saman við tengsl þess að hafa átt 

myndlistarmenntaða foreldra eða ættingja og þess að það hafi ýtt undir listáhuga 

viðkomandi sjást einnig afgerandi tengsl, þar sem 71% þeirra sem áttu listmenntaða 

foreldra eru frekar og mjög sammála því að taka virkan þátt í lista- og menningarlífi 

(sjá mynd H í viðauka X). 

Þegar menningarþátttaka háskólanema er skoðuð á mynd 22 sést að tónleikar, aðrir 

menningarviðburðir og leikhús eru vinsælustu viðburðirnir, þá koma bókasöfnin, svo 

listasöfn, gallerí og ljósmyndasýningar reka lestina en allir þessir viðburðir mælast með 

yfir 66 – 98% sem einhvern tímann fara á slíka viðburði. 
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Mynd 22: Vinsælustu menningarviðburðirnir. (Sp. 2.) 

 

Þegar tíðni heimsókna á ofangreinda viðburði er mæld, sést á mynd 23 að um 70% 

þátttakenda fara reglulega (2-12 sinnum á ári) á tónleika, bókasöfn og aðra 

menningarviðburði. Í leikhús og listasöfn, gallerí fara reglulega um 50% þátttakenda 

og ljósmyndasýningar reka lestina með um 30% reglulegra heimsókna. 

Þegar tíðni heimsókna á listasöfn og gallerí er skoðuð nánar sést að fjölmennasti 

hópur þeirra sem fara reglulega eru þeir sem heimsækja söfnin 2-4 sinnum á ári. Hinir 

þrír hóparnir sem fara 5-12 sinnum á ári eru álíka stórir með um 10% þátttakenda hver. 

Þeir sem fara einu sinni eða aldrei á listasöfn og gallerí eru 53% þátttakenda. Þegar 

heimsóknir á listasöfn og gallerí eru skoðaðar í samhengi við aðra menningarviðburði 

sést að nokkuð stór hópur um 29% fer oft (5-12 sinnum á ári) og er það talsvert stærri 

hópur en fer oft í leikhús (14%) eða á ljósmyndasýningar (10%). Fleiri fara oft á 

tónleika (39%), bókasöfn (56%) og aðra menningarviðburði (34%) en þessir viðburðir 

eru meira alhliða og almennari. Það má því segja að viðskiptavinir listasafna sé tryggur 

hópur og heimsæki söfnin reglulega.  
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Mynd 23: Virkni þátttakenda rannsóknar í lista- og menningarlífi? (Sp. 2). 

 

Þegar spurt er út í með hverjum þátttakendur fara oftast listasöfn sést á mynd 24 að 

flestir fara með maka, vini, einir og eða börnum. Fæstir fara reglulega í tengslum við 

skólaheimsóknir. Þegar spurning um tíðni skólaheimsókna er krosskeyrð saman við 

hæsta menntunarstig sést á mynd I í viðauka X að þeir sem fara oftast í skólaheimsóknir 

eru þeir sem hafa lokið grunnskólaprófi og eða stúdentsprófi.  

 

 

Mynd 24: Með hverjum ferð þú helst á listasafn? (Sp. 3). 
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Þátttakendur voru beiðnir um að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga, varðandi hvað af 

eftirtöldum atriðum hamli því að þeir fari á listasöfn: Kostnaður, tímaskortur, 

frestunarárátta, áhugaleysi, önnur afþreying eða annarrar ástæðu. Á mynd 25 sést að 

flestir taka undir að aðalástæðan sé að önnur afþreying verði fyrir valinu, fast á hæla 

þess kemur tímaskortur, frestunarárátta og áhugaleysi á listasöfnum fær svipað vægi en 

aðgangseyririnn er minnsta hindrunin. Þegar spurning um tímaskort er krosskeyrð 

saman við hæsta menntunarstig sést á mynd J í viðauka X að lítill munur er milli 

mismunandi menntunarstiga. 

 

 

Mynd 25: Hvaða ástæða hamlar því mest að þú sækir síður listasöfn? Mjög sammála – frekar sammála. (Sp. 4). 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvort að þeir vissu hvað kostaði inn á listasöfn sést 

á mynd 26 að þeir eru ágætlega meðvitaðir um hvað kostar inn á safn en flestir (37%) 

giskuðu rétt verð 1.501-2.000 kr. 
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Mynd 26: Hakaðu við þá upphæð sem að þú heldur að kosti inn á listasöfn? (Sp. 5) 

 

Eins voru menn frekar vel upplýstir um hver upphæð nemendaafsláttar væri sbr. mynd 

27 en 46% voru með það rétt, hins vegar svöruðu tæp 20% að þau vissu ekki hver hann 

væri. 

 

 

Mynd 27: Hvað heldur þú að kosti inn á listasafn fyrir námsmenn? (Sp. 6). 

 

Þegar spurt var út í ástæður þess að menn færu ekki oftar á listasöfn, var áberandi hve 

margir sögðust myndu fara oftar á listasöfn ef það væri frítt inn eða tæplega 50% 

aðspurðra (sbr. mynd 28). Stórum hópi finnst að aðgangseyrir eigi að miðast við stærð 

sýningar (37%). Þá sögðust 34% myndu fara oftar ef það kostaði minna inn. Þá segir 

26% þátttakenda að núverandi aðgangseyrir sé sanngjarn. Fámennur hópur virðist nýta 

sér nemendaafslátt af einhverjum mæli, einungis 11% segjast fara oft af því að þeir nýti 
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sér þann nemendaafslátt sem er í boði og 15% segjast fara oft af því að þeir séu með 

Menningarkort Reykjavíkur. 

 

 

Mynd 28: Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum varðandi það  

hversu oft eða sjaldan þú ferð á listasöfn?(Sp. 7). 

 

Þegar spurt er út í myndlistaráhuga kemur í ljós eins og mynd 29 sýnir að hann er frekar 

mikill en 66% eru frekar og mjög ósammála því að þeir hafi ekki áhuga á myndlist. 

Einungis 22% taka undir að þeir hafi ekki áhuga á list/myndlist. 

 

 

Mynd 29: Hefur þú áhuga á myndlist? (Sp. 8B). 

 

Þegar mismunandi skólastig eru krosskeyrð saman við spurninguna, kemur fram að lítill 

munur er á milli áhuga mismunandi skólastiga, þannig mælist áhugi allra skólastiga yfir 
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50% að undanskyldum þeim sem eru með sveinspróf eða meistarapróf í iðngreinum 

(sjá mynd K í viðauka X). Þegar áhugi á listum/myndlist var krosskeyrður saman 

skólastig myndlistamenntunar ásamt þeim sem hafa enga myndlistarmenntun, kemur í 

ljós aukinn áhugi samhliða hækkandi myndlistarmenntun (sjá mynd L í viðauka X). 

Þegar myndlistaráhugi er krosskeyrður saman við þá sem eru með tónlistarmenntun er 

afgerandi meirihluti ósammála því að þeir hafi ekki áhuga á list/myndlist (sjá mynd M 

í viðauka X). Þegar myndlistaráhugi er krosskeyrður saman við kyn sést að 

myndlistaráhugi mælist hærri meðal kvenkyns háskólanema heldur en karlkyns 

háskólanema (sjá mynd N í viðauka X). Þegar spurningin er síðan keyrð saman við 

tengsl þess að hafa átt myndlistarmenntaða foreldra eða ættingja og þess að það hafi ýtt 

undir listáhuga viðkomandi sjást afgerandi tengsl, þar sem 82% þeirra sem áttu 

listmenntaða foreldra eru sammála áhuga á myndlist (sjá mynd O í viðauka X). 

Rúmlega helmingur þátttakenda (55%) var með á hreinu hvaða listasöfn eru í boði 

og hvar þau eru staðsett (mynd 30). Hins vegar virtust ekki allir meðvitaðir um hvað er 

í boði á listasöfnunum en 40% aðspurðra sagðist ekki vera meðvitaður um það. Fram 

kom í svörum þátttakenda að þeir virtust ekki vera mikið varir við auglýsingar frá 

listasöfnum en 64% sögðust sjá lítið af þeim. Einnig virðist sýnileiki þeirra ekki vera 

mikill þar sem einungis 17 % sagðist vera frekar sammála og mjög sammála því að 

listasöfn væru almennt nógu sýnileg og 50% sögðust vera frekar og mjög ósammála 

þeirri fullyrðingu. 59% þátttakenda sagðist lítið verða var við að listasöfnin væru á þeim 

miðlum sem þeir nýttu sér (sjá mynd 30). 
 

 

Mynd 30: Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? (Sp. 8). 
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Þegar spurt er út í ástæðu þess að háskólanemar fari á listasöfn kemur fram að sýningin 

er í fyrsta sæti, næst kemur fræðsla, þá frí og dægrastytting og í fjórða sæti er að ástæðan 

sé námstengd. Fæstir sögðu ástæðuna vera stefnumót eða aðra ástæðu (sjá mynd 31). Á 

mynd 31 sést að ólíklegast er að stefnumót sé ástæða þess að þátttakendur fari á 

listasöfn, eins segjast 42% frekar ósammála og mjög ósammála því að ástæðan sé 

námstengd.  

 

 

Mynd 31: Hver er ástæða þess að þú ferð á listasöfn? (Sp. 9). 

 

Á mynd 32 má sjá að meirihluti þátttakenda 64% frekar ósammála og mjög ósammála 

því að listasöfn væru óáhugaverð, þá voru 77% sammála því að listasöfn væru fræðandi 

og auðguðu víðsýni þeirra á heiminn. 64% var ósammála því að þeir hefðu ekkert á 

listasöfn að sækja þar sem þeir gætu séð þetta allt saman á netinu þegar þeim hentaði 

og án endurgjalds. 57% var sammála því að listasöfn væru gott afdrep frá amstri dagsins 

þar sem maður gæti hlaðið batteríin og sótt sér innblástur. 51% voru frekar og mjög 

ósammála því að listasöfn væru gamaldags og stöðnuð og 41% sögðust fara á listasöfn 

til að verja gæðatíma með fjölskyldunni. 

 

26%
6%

19%
40%

14% 8%

36%

14%

47%

37%

22%
11%

6%

18%

9%
3%

14%

1%

9%

38%

7%

3%

28%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Frí/
dægrastytting

Stefnumót Fræðsla Skoða
sýninguna

Námstengt Önnur ástæða

Hversu sammála eða ósammála ertu 
eftirfarandi fullyrðingum um ástæðu þess 

að þú ferð á listasöfn?

Mjög sammála Frekar sammála Frekar ósammála Mjög ósammála



 

120 

 

 

Mynd 32: Hver er skoðun þín á listasöfnum? (Sp. 10). 

 

Þegar spurt er út í myndlistarsmekk þátttakenda kemur í ljós á mynd 33 að flestir hrífast 

af málverkum (81%), ljósmyndun (78%) og teikningu (71%), þá koma skúlptúr (55%) 

og grafík (54%), textíl og hljóðverk mælast bæði með 45%.  

 

 

Mynd 33: Hversu mikið eða lítið höfða eftirfarandi tegundir myndlistar til þín? (Sp. 11). 

 

Þegar neðangreind mynd 34 er skoðuð sést að innsetningar (46%) og gjörningalist 

(64%), höfða minnst til þátttakenda, eins segir 26-38% svarenda að hljóðverk, 

vídeóverk og bókverk höfði mjög lítið eða ekkert til sín.  
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Mynd 34: Hversu lítið höfða eftirfarandi tegundir myndlistar til þín?(Sp. 11). 

 

Eins og sést á neðangreindri mynd 35, eru málverk eftir gömlu meistarana og 

samtímalist langvinsælasta myndlistin.  

 

 

Mynd 35: Hvers konar myndlist höfðar mest til þín?(Sp. 12). 

 

Þegar spurt var út í heimsóknir á listasöfn í æsku, virðist sem að þær hafi ekki verið 

tíðar meðal þátttakenda eins og sést á mynd 36 hér fyrir neðan, þar sést að flestir fóru 

einstaka sinnum.  
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Mynd 36: Hversu oft fórstu á listasafn í æsku?(Sp. 13). 

 

Þegar þátttakendur eru spurðir út í með hverjum þeir fóru helst á listasöfn í æsku og út 

í tíðni slíkra heimsókna kemur fram að flestir fóru í tengslum við skólaheimsókn/ir 

(44%) á listasöfn í æsku, næst algengast var að svarendur færu með foreldrum (33%), 

sbr. mynd 37. Sjaldgæfast var að þátttakendur hefðu farið með öðrum (foreldrum, 

ættingjum, vinum eða skóla) eða einir á listasafn í æsku. 

 

 

Mynd 37: Með hverjum fórstu helst á listasafn í æsku?(Sp. 14). 
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sér á listasöfnum (sjá mynd 38). 44 % svarenda sögðu þær ekkert hafa ýtt undir 

listáhuga sinn og 30% segist lítið sem ekkert muna eftir þessum heimsóknum og þær 

hafi ekkert ýtt undir listáhuga sinn.  

Þegar skoðað er hverjir eru frekar og mjög ósammála neðangreindum fullyrðingum, 

sést að flestir eru ósammála því að þessar ferðir hafi haft þau áhrif á þá að þá hafi langað 

til að fara í kjölfarið með foreldrum sínum (61%), einnig er stór hópur sem segir þessar 

ferðir ekki hafa gefið sér hugmynd um hvað þeir vildu verða í framtíðinni (55%) og 

tæpur helmingur svarenda segir þær ekki hafa aukið víðsýni hjá sér, 44% svarenda 

segist ekkert muna eftir þessum ferðum og 35% segir þær ekki hafa ýtt undir listáhuga 

sinn.  

 

 

Mynd 38: Upplifun þátttakenda af listasöfnum í æsku. (Sp. 15). 

 

Þegar menningarneysla á æskuheimili svarenda er skoðuð sést að bóklestur var 

langalgengastur (71%). Þá kváðust 60% hafa farið oftar í leikhús, 56% svarenda æfði 

klassíska tónlist sem krakkar og 43% sagði lítið hafa verið um málverk heima hjá sér 

(sjá mynd 39). 
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Mynd 39: Hvaða menningarneysla var algengust á æskuheimili þátttakenda. (Sp. 16). 

 

Þegar spurt er út í síðustu upplifun af listasafni fannst langflestum upplifunin vera 

ánægjuleg sbr. mynd 40. Þátttakendum fannst þeir vera velkomnir og falla vel í hópinn 

og viðmót starfsfólksins hefði verið gott og að þeir hefðu fengið nauðsynlegar 

upplýsingar við komuna á safnið. 

 

 

Mynd 40: Upplifun þátttakenda af síðustu heimsókn á listasafn. (Sp. 17). 
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Þátttakendur eru sammála um að það sem einkenni gott listasafn séu atriði eins og að 

upplýsingar um listamanninn og listaverkið séu til staðar (94%), önnur atriði eins og 

hæft starfsfólk, fjölbreytni listaverka, flott hönnun, leiðsagnir og öflug heimasíða sem 

er reglulega uppfærð, skora hátt meðal svarenda eða yfir 66% til 94%. Meirihluti 

svarenda segir að vel staðsett kaffihús með girnilegum matseðli skipti máli, stærð safns 

og flott safnbúð reka svo lestina með 31% og 32% vægi. 

 

 

Mynd 41: Það sem einkennir gott listasafn að mati þátttakenda. (Sp. 18). 

 

Þegar þátttakendur eru spurðir út í hvaða kosti erlend listasöfn hafa að þeirra mati, 

kemur í ljós á mynd 42 að erlend listasöfn eiga það sammerkt að mati þátttakenda að 

vera í glæsilegum byggingum og að bjóða upp á meiri fjölbreytni. Eins finnst 30% 

svarenda að myndlistarsaga annarra landa sé áhugaverðari, þá eru 27% sammála því að 

það kosti lítið sem ekkert inn á þau (mynd 42). 
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Mynd 42: Þeir kostir sem að erlend listasöfn hafa að mati þátttakenda. (Sp. 19). 

 

Eins og sést á mynd 43 er yfirgnæfandi meirihluti svarenda sammála því að listasöfn 

séu fyrir alla, óháð kyni, aldri, menntun og stöðu og að slík heimsókn krefjist engrar 

sérstakrar þekkingar.  

 

 

Mynd 43: Fyrir hverja eru listasöfn? (Sp. 20). 
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8. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  
 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvort að menntun hefði hugsanlega áhrif á 

safnaáhuga og menningarþátttöku háskólanema og hvort vægi meira í því samhengi 

listmenntun eða háskólamenntun (bókmenntun), sem og hvort að habitus, uppeldi, 

fyrirmyndir, félagslegur bakgrunnur og eða umhverfi hefði ýtti undir eða drægi úr 

safnaáhuga háskólanema í tilfelli listasafna. Kallað var eftir tillögum um úrbótaleiðir til 

að auka áhuga og aðsókn háskólanema á listasöfnum frá öllum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

 

Hvaða þættir í bakgrunni, menntun og reynslu háskólanema 

 hafa áhrif á safnaáhuga þeirra? 

 

Bætt var við undirspurningum og þemum til að kanna hvort fylgni væri milli þeirra og 

listáhuga eða menningarþátttöku: 

 

• Habitus, félagslegur bakgrunnur og uppeldi 

• Fyrirmyndir. Menntun foreldra og menningarneysla á heimili 

• Reynsla af söfnum, hér heima og erlendis, áhrif skólaheimsókna 

• Háskólamenntun/listmenntun 

 

Spurningarammar þessarar rannsóknar voru aðlagaðir að ofangreindum 

rannsóknarspurningum, til að svör fengjust frá öllum hópum þessarar rannsóknar, þ.e. 

þeim háskólanemum sem tóku þátt í spurningakönnuninni og hins vegar þeim 

háskólanemum og starfsmönnum listasafna sem tóku þátt í eigindlegum viðtölum (sjá 

spurningaramma viðtala og spurningar spurningakönnunar í viðaukum III, IV og IX). 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður þessarar rannsóknar og þær 

tengdar við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Að lokum verður farið yfir hvort 

eitthvað nýtt hafi komið fram sem megi nýta til úrbóta hjá listasöfnum.  
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8.1. MENNINGARÞÁTTTAKA Í ÆSKU 

 

Skiptar skoðanir eru meðal fræðamanna um hvort vegi meira menningarþátttaka í æsku 

og þar með talið uppeldisleg áhrif foreldra, áhrif af hálfu skóla eða félagsleg áhrif á 

fullorðinsárum. Þegar menningarþátttaka í æsku er greind hjá þeim háskólanemum sem 

tóku þátt í þessari rannsókn, virðist sem heimsóknir á söfn hafi verið fátíðari í þeirra tíð 

samanborið við það sem gerist í dag, sést þetta á því að helst var um einstaka ferð að 

ræða og þá helst í tengslum við skólaheimsóknir. Flestir þátttakendur voru ósammála 

því að þessar ferðir hefðu ýtt undir áhuga þeirra á myndlist eða listasöfnum og að þessar 

ferðir hafi haft áhrif á menntunarval þeirra síðar meir. Þessi niðurstaða er í samræmi 

við rannsókn Clark, Martire og Bartolomeo (1985) sem sýndi að einstaka heimsókn á 

listasafn í æsku hefur ekki jafn mikið vægi og reglulegar heimsóknir í æsku (Kotler, 

2008). Bourdieu o.fl. (1991) segja þetta líka snúast um reglubundna og endurtekna 

æfingu, þannig nægi einstaka ferð á listasafn ekki til að kveikja listáhuga með 

viðkomandi.  

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýna að sá lærdómur sem að þátttakendur tóku 

helst með sér úr þessum safnheimsóknum í æsku er hvernig maður hegðar sér á 

listasöfnum, frekar en að heimsóknirnar hafi ýtt undir áhuga þeirra á listasöfnum eða 

myndlist. Þessu tengt kom fram í sérfræðingaviðtölum við starfsmenn listasafna að 

mikilvægt væri að kenna börnum snemma hvernig maður hegðar sér á listasöfnum líkt 

og þau læra þegar þau fara í leikhús eða á Sinfóníutónleika og miðað við ofangreint 

uppfylla skólaheimsóknir það markmið. Þetta sjónarmið kom líka fram í viðtölum við 

listmenntaða háskólanema en bæði þeir og starfsmenn minntu á mikilvægi þess að venja 

börn snemma við söfnin, að þetta væri þeirra staður og þetta væri allt spurning um 

endurtekningu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við skrif Latham og Simmons (2014) 

og Kotler o.fl. (2008) um mikilvægi þess að kynna söfn nógu snemma fyrir börnum.  

Við krosskeyrslu kom í ljós afgerandi fylgni milli þess að hafa farið oft á listasöfn í 

æsku og þess að vera virkur í lista- og menningarlífi eftir að fullorðinsaldri er náð. Þetta 

kemur heim og saman við kenningar Danto (1995) og Bourdieu, (1984) um að áhuginn 

á listum eykst með hverju skiptinu. Bourdieu o.fl. (1991) segja að listáhugi myndist 

ekki nema með reglubundinni og endurtekinni æfingu.  

Flestir háskólanemar sem rætt var við tóku undir gildi skólaheimsókna og þær hefðu 

breyst mikið til batnaðar á síðustu árum. Þegar þeir bera skólaheimsóknir í æsku, saman 

við þær ferðir sem er í boði í dag, finnst þeim skólaheimsóknir hafa breyst mikið til 
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batnaðar. Einungis einn háskólanemi hafði á orði að hann hefði verið látinn vinna 

skólaverkefni í tengslum við skólaheimsóknina og að ferðin hefði gefist vel, sem og að 

hann myndi eftir því að hafa langað til að koma aftur í fylgd fjölskyldunnar, til að deila 

reynslunni með þeim. Þetta er í samræmi við rannsóknir sem sýna að skipulagðar 

skólaheimsóknir geta verið mjög árangursríkar ef rétt er að þeim staðið og eins og 

rannsóknir Hooper-Greenhill (2007); Greene (2013) og Greene o.fl. (2014). 

Niðurstöður rannsóknar Greene (2013) og Green o.fl. (2014) sýna ef ekki væri boðið 

upp á skólaheimsóknir færu mörg börn á mis við þann heim sem listasöfn hafa upp á 

að bjóða, þar sem þau koma úr efnalitlum fjölskyldum. Skólaheimsóknirnar stuðli 

ennfremur að auknum áhuga á söfnum, auk þess sem að líkur séu á að börnin mæli með 

safninu við vini sína eftir heimsóknina og/eða hafi áhuga á að snúa aftur í fylgd 

fjölskyldu sinnar.  

Fram kom í viðtölum við háskólanema að það væri hins vegar ekki sama hvernig 

það efni sem er til umfjöllunar meðan á skólaheimsóknum á listasöfn stendur, er kynnt 

fyrir börnunum. Viðmælendur úr röðum starfsmanna listasafna og háskólanema voru 

sammála um gildi og mikilvægi listfræðslu og skólaheimsókna en til þess þyrfti að bæta 

námsefnið. Þetta álit svipar til niðurstaðna skýrslu Evrópusambandsins um aðgengi og 

menningarneyslu Evrópubúa en þar kemur fram að til að hægt sé að ná til nýrra 

markhópa, sér í lagi ungs fólks, sé lykilatriði að efla listáhuga og listfræðslu í skólum 

sem og menningarþátttöku (Access, 2013). 

Þegar listmenntun og menningarneysla viðmælenda í æsku er skoðuð sést að 60% 

þessara háskólanema átti listmenntaða foreldra eða ættingja, þar af voru 40% þessara 

foreldra tónlistarmenntaðir og 30% listmenntaðir, á 40% heimila var mest áhersla lögð 

á tónlist, 20% fjölskyldna viðmælenda fór frekar í leikhús og Sinfóníutónleika heldur 

en á listasöfn. Aðspurðir hvort að menntun foreldra eða ættingja þeirra hefðu haft 

mótandi áhrif á þau, ýtt undir myndlistaráhuga þeirra eða leitt til þess að þeir völdu 

listmenntun síðar meir, kváðu fæstir svo vera fyrir utan einn viðmælanda. Niðurstaða 

spurningakönnunarinnar er í samræmi við ofangreinda niðurstöðu en samkvæmt henni 

sést að þriðjungur þátttakenda átti listmenntaða foreldra eða ættingja og afgerandi 

fylgni er á milli þess að hafa átt foreldra eða ættingja sem voru listmenntaðir og 

myndlistaráhuga síðar meir sem og þess að taka virkan þátt í lista- og menningarlífi.  

Miðað við þetta eru foreldrar sterkar fyrirmyndir þegar kemur að menningarneyslu 

og listáhuga síðar á lífsleiðinni. Þessi niðurstaða endurspeglar niðurstöður eftirfarandi 

rannsókna: Van Eijck (1997) þar kemur fram að hvatning og örvun foreldra skiptir 
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lykilatriði þegar kemur að menningarþátttöku barna síðar meir, börnin læra það sem 

fyrir þeim er haft. DiMaggio, 1982 tekur líka undir að menntun foreldra sé stór 

áhrifaþáttur þegar kemur að miðlun menningarauðs. Þá koma Bourdieu o.fl. (1991) inn 

á hversu sterkar fyrirmyndir foreldrar eru þegar kemur að menningaruppeldi barna 

þeirra, þannig séu tengsl milli safnaáhuga, listáhuga og þess að eiga listhneigða foreldra 

sem hafi tekið viðkomandi með í safnaheimsóknir í æsku. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að afgerandi fylgni er á milli þess að hafa iðkað 

tónlist í æsku og þess að taka virkan þátt í lista- og menningarlífi, talsverð tengsl eru 

milli þess að áhersla hafi verið lögð á bóklestur í æsku og þess að taka virkan þátt í lista- 

og menningarlífi síðar meir, einnig er talsverð fylgni á milli þess að hafa hlustað á 

klassíska tónlist í æsku og þess að taka virkan þátt í lista- og menningarlífi á fullorðins 

aldri. Ofangreindar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Christin 

(2012) um að þeir sem hafa notið listkennslu í æsku séu mun líklegri til að vera virkir 

menningarneytendur þegar þeir vaxa úr grasi. Ennfremur samræmist þetta niðurstöðu 

Hendon (1990) um að áhugi á einu listformi leiði til áhuga á öðru. Auk þess skýrir þetta 

hvers vegna svona hátt hlutfall listmenntaðra háskólanema tekur virkan þátt í lista- og 

menningarlífi. 

 

8.2. MENNINGARÞÁTTTAKA HÁSKÓLANEMA  

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ekki einungis er viðhorf þeirra 

háskólanema sem tók þátt í rannsókninni jákvæðara gagnvart listasöfnum, heldur 

reyndust þeir líka hafa meiri reynslu og þekkingu af listasöfnum og myndlist heldur en 

rannsakandi hafði búist við. Þannig kom í ljós að meirihluti þátttakenda sagðist vera 

sammála því að þeir tækju virkan þátt í lista- og menningarlífi. Afgerandi meirihluti 

þátttakenda hefur líka áhuga á myndlist og listasöfnum. Þetta kemur á óvart í ljósi þess 

að samkvæmt viðtölum við starfsmenn listasafna eru háskólanemar sjaldséður hópur 

sem að kemur einna helst í tengslum við skólaverkefni eða skólaheimsóknir. 

Starfsmenn sögðu háskólanema samt vera mikilvægan hóp sem vert væri að höfða til, 

þar sem þetta gætu orðið framtíðarviðskiptavinir safnanna, eignast börn með tíð og tíma 

og þá væri komin ný kynslóð safngesta. Mokhtar og Kasmin (2011) árétta einmitt 

mikilvægi þess að söfn höfði til ungs fólks, þar sem sá hópur væri eins og fram hefur 

komið tilvonandi viðskiptavinir safnanna í framtíðinni eða mögulega starfsmenn. Hins 

vegar séu söfn oft ómeðvituð um óskir ungs fólks og það hamli því að það sæki söfnin. 



 

131 

 

Þá sýndu niðurstöður spurningakönnunarinnar að vinsælustu menningarviðburðirnir 

eru tónleikar, aðrir menningarviðburðir og leikhús. Í ljós kom að þriðjungur þátttakenda 

fer oft (5-12 sinnum á ári) á listasöfn og er það talsvert stærri hópur en sá sem fer oft í 

leikhús eða ljósmyndasýningar. Miðað við þetta virðast viðskiptavinir listasafna úr 

röðum háskólanema vera tryggur hópur sem heimsækir þau reglulega. Samkvæmt 

greiningu DiMaggio (1986) á safngestum myndi ofangreindur hópur því flokkast til 

listunnenda, en það eru þeir safngestir sem sækja listasöfn reglulega. Þessi niðurstaða 

er líka í samræmi við niðurstöður rannsóknar DiMaggio og Mukhtar (2004) um 

menningarneyslu en þar kemur fram að þeir sem hrífast af listum hafi komið sér upp 

menningarauði sem þeir séu óviljugri til að láta af hendi í skiptum fyrir aðra afþreyingu. 

Að mati DiMaggio og Mukhtar skýrir þetta líka hvers vegna listasöfn hafa haldið velli 

þrátt fyrir aukna samkeppni alls kyns afþreyingar. 

Sé kynbundinn þátttaka háskólanema í lista- og menningarlífi greind, kemur 

áhugaverð niðurstaða fram, en samkvæmt henni taka karlkyns háskólanemar virkari 

þátt í lista- og menningarlífi heldur en kvenkyns háskólanemar. Þessi niðurstaða er á 

skjön við flestar rannsóknir tengdar menningarneyslu, sem hafa langflestar sýnt fram á 

yfirburði kvenna þegar kemur að menningarneyslu og menningarþátttöku (Tepper, 

2000; Kraaykamp o.fl. 2008; Christin, 2012, DiMaggio, 2004, Van Wel o.fl. 2006, 

Kirchberg, 1996). Auk þess að vera menningarsérfræðingar sbr. DiMaggio (2004) og 

Collins (1988) má segja að konur passi líka í hliðvarða hugtak Becker (1984). þar sem 

þær eru ráðandi þegar kemur að vali og kaupum á menningarviðburðum og hafa 

leiðandi áhrif á maka sinn og börn (Upright, 2004).  

Rannsakandi fann einungis eina heimild; Lizardo (2006) sem að styður ofangreinda 

niðurstöðu en þar kemur fram að konur séu alltaf í meirihluta þegar kemur að 

menningarneyslu og menningarþátttöku að námsmönnum undanskyldum, því í þeirra 

tilfelli snúist kynjahlutfallið við, er hér verið að vitna í nýjustu kynslóðir. Karlkyns 

háskólanemar taki þannig virkari þátt í menningarviðburðum meðan á námi stendur en 

leiti svo aftur í gamla farið þegar þeir snúa aftur á vinnumarkaðinn að námi loknu, þar 

sem þá virðist draga úr menningarþátttöku karlanna sem veldur því að konur nái þá 

aftur yfirburðum á menningarsviðinu. Lizardo (2006) bendir á að það sem skýri þennan 

viðsnúning sé annars vegar kynslóðamunur, sem sjáist í því að yngri kynslóðir séu 

víðsýnni og opnari fyrir nýjungum heldur en hinir eldri. Hér spilar líka inn í 

menningaralætutilhneigingar sem lýsa sér þannig að unga kynslóðin sækir í fjölbreyttari 
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menningarviðburði en áður tíðkaðist á meðan þeir eldri haldi sig við afmarkaðri 

viðburði (Vander Stichele og Laermans, 2006).  

Áhugavert er að þegar skoðað er menntunarstig þeirra sem taka virkastan þátt í lista- 

og menningarlífi, sést að brautskráðir háskólanemar eru í meirihluta. Þetta endurspeglar 

skoðun háskólanema um að þeir hlakki til að geta farið oftar á listasöfn að námi loknu. 

 Þegar greint er með hverjum háskólanemar fara oftast með á listsöfn kemur fram að 

flestir fara með „maka“ (tæp 30%), „vinum“, „einir“ og/eða „með börnum“. Fæstir fara 

reglulega með „öðrum ættingjum“ eða „í tengslum við skólaheimsóknir“. Miðað við 

þetta er árangursríkast að höfða til þeirra sem eiga maka, þeir eru líklegastir til að fara 

á listasöfn. Stór hluti þeirra á væntanlega börn og því eru þessir hópar ásamt þeim sem 

eiga vini, líklegasti hópurinn til að höfða til. Þeir sem segjast fara „einir“ á listasöfn eru 

í minnihluta og því ólíklegir til að fara á listasöfn, eins barnafólk. Af einhverjum 

ástæðum virðast listasöfnin ekki höfða til þessara hópa í dag.  

Það að flestir fara með maka, samræmist rannsókn Upright (2004) sem bendir á að 

heimsókn á listasafn er félagstengdur viðburður og því er algengt að menn fari þangað 

með maka. Þrátt fyrir að nokkuð algengt sé að háskólanemar fari með börnum á 

listasöfn er samt sem áður stærri hópur sem fer sjaldan eða aldrei með börnunum sínum 

á listasöfn og það stemmir við skrif Hooper-Greenhill (1999) sem bendir á að foreldrar 

fari sjaldnast með börnin sín á listasöfn og ástæðuna megi rekja til þess að söfnin sníði 

sjaldnast sýningar sínar að þörfum fjölskyldna. Fleiri hafa bent á erfiðleika fjölskyldna 

við að finna afþreyingu við hæfi og má þar nefna DiMaggio og Mukhtar (2004).  

 

8.3. REYNSLA AF LISTASÖFNUM 

 

Það sem þessi rannsókn leiddi m.a. í ljós er að viðhorf háskólanema gagnvart 

listasöfnum og myndlist er mun betra en fyrstu vísbendingar höfðu gefið til kynna. 

Meirihluta þátttakenda spurningakönnunarinnar finnst „listasöfn áhugaverð“ (64%) og 

77% þeirra finnst þau „fræðandi og þau auðgi víðsýni sína á heiminum“. Þá kom fram 

að 41% svarenda segist fara á listasöfn „til að verja gæðatíma með fjölskyldunni“. Þessi 

niðurstaða er í samræmi við það sem kemur fram í skrifum Hooper-Greenhill (1999) en 

hún bendir á að meðal markaðstækifæra safna sé að geta boðið upp á skemmtilegar og 

fræðandi samverustundir.  
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Rúmlega helmingur svarenda er ósammála því að listasöfn séu „gamaldags og 

stöðnuð“. Þá var rúmlega helmingur svarenda sammála því að „listasöfn séu gott afdrep 

frá dagsins amstri“. Sheng og Chen (2012) rannsökuðu væntingar safngesta og meðal 

fimm efstu atriða var m.a. að komast frá dagsins amstri. Ennfremur sagðist sagðist stór 

hópur vera ósammála því að „þeir hafi ekkert á listasöfn að sækja, þar sem þeir geti séð 

þetta allt saman á netinu“, en það sjónarmið var ein af þeim ástæðum sem nefndar voru 

þegar starfsmenn listasafna voru spurðir hvers vegna háskólanemar kæmu ekki oftar á 

listasöfn. Þ.e.a.s. stafræn tækni hefði þau áhrif að unga fólkið sækti sína afþreyingu 

frekar á netið heldur en að fara á staðinn. 

Þegar spurt var út í síðustu upplifun af listasafni fannst langflestum þátttakendum 

„upplifunin vera ánægjuleg“, þeim fannst þeir vera velkomnir og falla vel í hópinn og 

viðmót starfsfólksins hefði verið gott sem og að þeir hefðu fengið nauðsynlegar 

upplýsingar við komuna á safnið. Þetta er sambærileg niðurstaða og kom fram í 

viðtölum við háskólanemendur, hins vegar sögðust nokkrir hafa lent í því að fá ekki 

nægar upplýsingar við komuna og vissu því ekki hvar þær ættu að byrja og hvert ætti 

að halda næst. Einn háskólanemi hafði fengið frekar ónotalegar móttökur sem hafði 

mikil áhrif á upplifun hans af heimsókninni. Allt þetta hefur hljómgrunn í rannsóknum 

og skrifum Hooper-Greenhill (1999); Goulding (2000) og Prasch (2002) um mikilvægi 

þess að taka vel á móti öllum gestum, til að tryggja vellíðan gestsins meðan að á dvöl 

hans stendur og því er nauðsynlegt að upplifunin byrji ekki með gremju, kvíða og eða 

að viðkomandi viti ekki hvar hann sé staddur hverju sinni. Þess vegna skiptir greinargott 

kort af safninu og sýningunni máli til að hann hafi góða yfirsýn um það sem er í boði 

hverju sinni til að koma í veg fyrir ofangreinda upplifun.  

Annar háskólanemi hafði á orði að honum fannst hann þurfa að setja sig í ákveðnar 

stellingar þegar hann væri á listasafni og fyndist alltaf að hann hefði ekki nægilega 

þekkingu á því sem fyrir augu bar og fleiri tóku undir þá skoðun. Aðrir sögðu að þetta 

væri allt spurning um endurtekningu og því að venjast umhverfi safna. Bourdieu o.fl. 

(1991) segja að allt umhverfi safna sé til þess fallið að láta hinum almenna borgara líða 

sem hann eigi ekki heima þar, sem lýsi sér í því yfirþyrmandi byggingum, bönnum við 

að snerta verkin, stíft viðmót starfsmanna og takmörkuðu aðgengi að upplýsingum. 

Þannig sé hætta á að sá sem sé ekki vanur listasöfnum fái það á tilfinninguna að hann 

skorti nauðsynlega þekkingu og vit á myndlist til að njóta þess sem fyrir augu ber. Hér 

myndi aukin listfræðsla í skólum og að listáhugi barna væri efldur líklega hjálpa til, 

eins og lagt er til í skýrslu Evrópusambandsins (Access, 2013), eins myndu aukin kynni 
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nemenda af list og menningu á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt draga úr þessari 

hræðslu og feimni við myndlist, sbr. Bamford (2009). Þessu tengt kemur fram hjá 

Newman o.fl. (2013) að til að listasöfn sem starfa á sviði samtímalistar geti höfðað til 

fleiri áhorfenda verði þau að bjóða upp á auðveld þemu sem að almenningur tengi við. 

Auk þessi þurfi að bjóða upp á leiðsögn þar sem verk sýningarinnar eru túlkuð og kynnt 

fyrir viðstöddum eða með því að hafa merkingar þar sem verkunum eru gerð skil á 

skilmerkilegan hátt, einungis á þann hátt tengist fólk verkunum. Fleiri koma inn á 

mikilvægi þess að merkingar við verk séu áberandi, þar sem slíkt auki líkurnar á að 

verkið nái athygli safngestarins (Bitgood o.fl., 1986). 

Aðrir háskólanemar sem rætt var við sögðust skoða það sem þá langaði hverju sinni. 

Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá DiMaggio (1996) en hann bendir á að 

safngestir listasafna fari í gegnum söfnin á eigin hraða og forsendum og velji þannig úr 

þau verk sem þeir kjósi hverju sinni og þetta skýri hvers vegna söfnin standi betur að 

vígi í samkeppninni við netið heldur en stofnanir sem starfa á sviði sviðslista, þar sem 

hár rekstrarkostnaður kallar á nauðsyn þess að selja sem flesta miða.  

Sammerkt var með öllum þátttakendum þessarar rannsóknar að þeim fannst að 

listasöfn ættu að vera fyrir alla, óháð, aldri, kyni og menntun og stöðu og að slík 

heimsókn krefjist engrar sérstakrar þekkingar. Í þessu samhengi árétta starfsmenn 

listasafna að allir séu velkomnir á söfnin hins vegar þurfi að auka vitund meðal 

almennings að allir séu velkomnir og til þess þurfi að stórefla fræðslu og byrja nógu 

snemma til að börn alist upp við að listasöfn séu fyrir alla, þetta sé þeirra staður og 

þangað geti þau alltaf komið. Starfsmenn höfðu oft á orði að þeir gerðu eins vel og þeim 

væri unnt miðað við mannskap og fjármagn og margoft kom fram í máli þeirra að 

listasöfnin væru flest undirmönnuð og fjármagn af skornum skammti, sérstaklega virtist 

vera skorið niður í fræðslu- og auglýsingamálum safnanna.  

Sammerkt er með þeim listasöfnum sem tengjast þessari rannsókn, að þau standa öll 

fyrir mjög flottu og metnaðarfullu starfi, samt virðist sem nokkurrar tregðu gæti hjá 

sumum við breytingar. Það virðist sem menn séu tilbúnir í breytingar upp að ákveðnu 

marki en ekki róttækar breytingar eins og að halda rokktónleika á söfnunum. Einn 

svaraði þegar þessi hugmynd var borin upp „...við viljum ekki skafa allt niður.“ Eins 

voru starfsmenn tortryggnir á að slíkir tónleikar skili þeim nýjum markhópum, þar sem 

reynslan sýni þeim að þeir hópar sem komi á tónleika, hafi engan áhuga á myndlist, 

heldur líti bara á safnið sem „tónleikastað“. Starfsmenn voru reyndar ekki allir sammála 

um þetta og einn sagðist hafa mætt talsverðri andstöðu á sínum vinnustað, þegar hann 
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ræddi um möguleika þess að halda tónleika eða lengja opnunartíma safnsins, hann lýsir 

þessu hér: „Söfn ... þau eru í rauninni afurð gamalla tíma á svo margan máta og á 

margan máta eru þau svolítið steinrunnin ...“, hann bendir á að menn séu svolítið fastir 

í viðjum vanans og „...þetta er leiðin sem að við erum vön að gera og þá ætlum við að 

halda því áfram ...“ Þetta samræmist skrifum Ambrose og Paine (1998) en samkvæmt 

þeim eiga mörg söfn erfitt með að tileinka sér breyttan hugsunarhátt, sem sjáist t.a.m. í 

því að þeir vilji stjórna því sem gesturinn sér í stað þess að bjóða upp á meiri gagnvirkni. 

Ambrose og Paine minna á að söfn starfa í almannaþágu og því ætti ætíð að hafa 

hagsmuni og vilja almennings að leiðarljósi við skipulagningu á starfi safnsins. Latham 

og Simmons (2014) og Dewey (1934) telja að söfn verði að finna leiðir til að verða hluti 

af daglegu lífi fólks, þannig það komi reglulega á söfnin en ekki bara einstaka sinnum. 

Fram kemur í greiningu Hanquient (2013) á listasöfnum að til þess að ná í nýja 

markhópa verði listasöfn að útvíkka hlutverk sitt, með því að bjóða upp á fjölbreyttari 

viðburði og nefnir sem dæmi tónleika, leiðsagnir um sýningar og vinnustofur sem höfði 

til breiðari markhóps og gefi þannig fleirum kost á að tengjast safninu. Þetta eru allt 

atriði sem komu fram í viðtölum við háskólanema að þyrfti að bæta úr til að þeir kæmu 

oftar á listasöfnin. Á móti svöruðu starfsmenn að þessi þjónusta væri öll þegar til staðar.  

Athyglisvert er að helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Mokthar og Kasmin (2011) um ástæður þess að ungir 

námsmenn í Malasíu fara annað hvort á söfn eða ekki. Samkvæmt þeim voru 

tímaskortur, skortur á upplýsingum, of hár aðgangseyrir eða frestunarárátta helstu 

ástæður þess að námsmenn fara ekki oftar á listasöfn. Eins og í þessari rannsókn þá 

sagðist lítill hluti ástæðuna vera að listasöfn höfðuðu ekki til þeirra. Þessi samanburður 

sýnir að listasöfn víða um heim eru að kljást við að ná til háskólanema (ungs fólks) og 

upplýsingum virðist ekki miðlað nógu vel til þessa hóps. 

 

8.3.1. Reynsla af erlendum listasöfnum 

 

Samkvæmt niðurstöðum eigindlegu viðtalanna sögðust 90% viðmælenda fara á 

listasöfn þegar þeir væru staddir erlendis þrátt fyrir að fara kannski sjaldan eða aldrei 

hér heima. Aðspurð hvað söfnin úti hefðu fram yfir söfnin hér heima, voru helstu 

ástæður nefndar; „flottari byggingar“, „meiri fjölbreytni“ og að „það kostaði lítið sem 

ekkert inn á þau“. Að sama skapi væri það „hluti af því að kynnast menningu annarra 

landa“ að fara á söfn og þar með talið listasöfn. Þegar starfsmenn listasafna eru spurðir 
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hvers vegna þeir haldi að háskólanemar fari frekar á listasöfn erlendis eru margvísleg 

svör gefin við því, sumir telja að það sé oftar en ekki byggingin sem laðar að frekar en 

sjálf sýningin, þá sé myndlistarsaga Íslands svo ung og stutt miðað við myndlistarsögu 

annarra landa sem státi jafnan af margra alda myndlist. Nokkrir háskólanemar taka 

undir þetta sjónarmið starfsmanna og nefna í því samhengi að bókmenntirnar okkar séu 

frekar hafnar upp á stall, heldur en myndlistin, sem sé alltaf hálfgerð hornreka. Hún fái 

ekki þá virðingu sem hún eigi skilið og erfitt sé að keppa við aldagamla myndlist landa 

á borð við Spán, Frakkland og Ítalíu. Ennfremur virðist landinn vera frekar með 

„menningargleraugun“ á sér þegar hann ferðast út fyrir landsteinana og hluti af 

ferðalögum sé að kynnast menningu annarra landa og svo virðist sem menn séu 

meðvitaðir um að einn þáttur til þess sé að fara inn á söfn (listasafn) viðkomandi lands.  

Þegar háskólanemar eru spurðir út í hvað erlend söfn hafi fram yfir þau íslensku 

taka flestir undir að þau státi af glæsilegum byggingum, flottari, meiri fjölbreytni, 

myndlistarsaga þeirra þykir líka lengri og merkilegri sem og sé þetta leið til að kynnast 

menningu annarra landa. Þá bendir einn háskólanemi á að maður fari ekkert í bíó þegar 

maður sé staddur í París: „... þú ferð ekkert í bíó í París, þú ferð á Louvre.“ Þegar 

ofangreind atriði eru borin undir þátttakendur spurningakönnunarinnar í sambandi við 

hvað af þeim ráði því helst að þeir fari á erlend listasöfn þegar þeir séu staddir erlendis, 

vega glæsilegar byggingar og meiri fjölbreytni þyngst að mati þátttakenda, þriðjungur 

svarenda segir að myndlistarsaga annarra landa sé áhugaverðari og sama hlutfall er 

sammála því að það kosti lítið inn á þau. Johnová (2015), Kotler o.fl. (2008) og Hooper-

Greenhill (2007) tala öll um mikilvægi þess að mikið sé lagt upp úr hönnun byggingar, 

þar sem falleg bygging geti haft mikil áhrif á upplifun safnheimsóknar og sé að margra 

mati sé hún órjúfanlegur hluti af upplifuninni. 

 

8.4.  ÁSTÆÐUR ÞESS AÐ HÁSKÓLANEMAR FARA EÐA FARA EKKI Á 

LISTASÖFN? 

 

Eins og fram hefur komið benda niðurstöður spurningakönnunarinnar til þess að 

aðalaðdráttarafl listasafna í tilfelli háskólanema sé sýningin sjálf, þar á eftir kemur 

fræðsla, svo frí og dægrastytting en færri sögðu ástæðuna vera námstengda, sem er á 

skjön við það sem starfsmenn listasafna héldu fram en þeir sögðu háskólanema varla 

koma nema í tengslum við skólaverkefni eða skipulagðar skólaheimsóknir. Þessar 

niðurstöður samræmast niðurstöðum rannsóknar Ross (1989) um ástæður þess að fólk 
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fer á söfn en þar sögðu langflestir ástæðuna vera sýningin sjálf eða safnmunir, þá kom 

að þetta væri dægrastytting eða hluti af fríi, fæstir sögðu ástæðuna vera námstengda. 

Skilgreining Smith og Wolf (1996) á hinum dæmigerða safngesti er að hann sé ungur, 

efnalítill og flestir séu þarna í fræðslutilgangi. 

Þegar spurt er út í aðalástæður þess að háskólanemar fara ekki á listasöfn sýna 

niðurstöður viðhorfskönnunarinnar ólíkt niðurstöðum eigindlegu rannsóknarinnar að 

„aðgangseyrir“ er ekki ofarlega af þeim atriðum sem hamla för háskólanema á listasöfn, 

heldur kom fram að ástæðan er miklu frekar að „önnur afþreying“ verði fyrir valinu, en 

67% svarenda merkja við hana, þá segir rúmlega helmingur þátttakenda að ástæðan sé 

„tímaskortur“, en „frestunarárátta“ og „áhugaleysi“ svipað vægi eða um 40%. 

Ofangreind niðurstaða undirstrikar þá samkeppni sem listasöfn standa andspænis, en 

eins og hefur komið fram hjá Trosby (2010), Prasch (2002), Falk o.fl. (2009) og Latham 

og Simmons (2014) eru allir eru að keppa um tíma og peninga neytenda. Í ljósi þess að 

aðalástæða þess að háskólanemar fara ekki oftar á listasöfn er að „önnur afþreying“ 

verður fyrir valinu þá er rétt að minna á að samkvæmt Johnová (2015) er alltaf hætta á 

að fólk leiti í „aðra afþreyingu“ ef aðgangseyrir er of hár. 

„Tímaskortur“ var líka oftast nefndur af þeim háskólanemum sem rætt við, en margir 

höfðu líka á orði að þeim fyndist of dýrt inn á söfnin en fæstir nefndu að áhugaleysi 

væri ástæðan. Það er ekkert nýtt að söfn séu álitin dýr, því þau hafa verið álitin það í 

gegnum tíðina og því er þeim mun mikilvægara að þekkja og skilja væntingar 

mismunandi markhópa (Hooper-Greenhill, 1999; Boddy, 2008. Þessi atriði koma öll 

fram í niðurstöðum rannsóknar Mokhtar og Kasmin (2011) varðandi hvað veldur því 

að ungir námsmenn á æðra skólastigi fara ekki á söfn. Ofangreindar niðurstöður eru 

einnig í samræmi við skýrslu Evrópusambandsins um menningarneyslu (Access, 2013) 

en þar kemur fram að tímaskortur og áhugaleysi eru aðalástæður fyrir því að fólk neytir 

ekki menningar.  

Þegar starfsmenn eru spurðir út í hvers vegna þeir haldi að háskólanemar komi ekki 

oftar á listasöfnin, taka þeir undir með háskólanemum um að „tímaskortur“ sé líklega 

aðalástæðan, lítill tími vegna náms, algengt sé að háskólanemar vinni samhliða námi 

og margir séu komnir með börn. Þessu tengt þá sýna niðurstöður rannsóknar 

Kraaykamp o.fl. (2008) um áhrif tímaskorts á menningarþátttöku að tímaskortur bitnar 

mest á menningarþátttöku fjölskyldna.  

Í framhaldi af umræðu um tímaskort höfðu margir háskólanemanna á orði að þeir 

hlökkuðu til að námi lyki, því þá hefðu þeir frekar tíma til að sinna áhugamálum eins 



 

138 

 

og að fara á listasöfn og þegar skoðað var úr hvaða menntastofnunum þeir sem taka 

virkastan þátt í lista- og menningarlífi koma, mælast brautskráðir háskólanemar þriðji 

stærsti hópurinn eða rúmlega helmingur þátttakenda, sem rennir stoðum undir það að 

háskólanemar taki virkari þátt í lista- og menningarlífi að námi loknu. 

Athygli vekur að þrátt fyrir að aðgangseyrir sé ekki hindrun að neinu ráði samkvæmt 

þátttakendum spurningakönnunarinnar en fram hafði komið í viðtölum við 

háskólanemendur að auk tímaskorts væri peningaskortur ein af aðalástæðum þess að 

þeir færu ekki oftar, tiltóku þeir að aðsókn þeirra myndi aukast ef listasöfnin byðu aftur 

upp á „frían dag“ en báðir hóparnir voru samt sammála um að þeir færu oftar ef það 

væri „frítt inn“. Fram hafði komið hjá nokkrum háskólanemum að þeim fyndist að 

aðgangseyrir ætti að miðast við stærð sýningar og undir þetta tók stór hópur þátttakenda 

spurningakönnunarinnar eða tæp 40%. Þetta er í samræmi við niðurstöður skýrslu 

Access (2013) en þar segir að þeir sem standa illa fjárhagslega leyfa sér síður að taka 

þátt í listum- og menningu, þar sem þeir þurfa að forgangsraða í hvað þeir verja 

peningunum. Hægt er að yfirfæra þessar aðstæður yfir á aðstæður háskólanema sem 

þurfa að velta hverri krónu, auk þess að þetta kom margoft fram í viðtölum við 

háskólanemendur. Þessu tengt má benda á að aðsókn á söfn margfaldast þegar gjaldtöku 

er hætt (Kotler o.fl., 2008).  

Starfsmenn segjast ekki geta fallist á að aðgangseyri sé um að kenna hversu fáir 

háskólanemar leggi leið sína á söfnin og minna á að ríflegur nemendaafsláttur sé í boði 

fyrir námsmenn og þeir eyði öðru eins í annað og styðja niðurstöður 

viðhorfskönnunarinnar það. Einn starfsmaður hafði hins vegar síðar á orði að það ætti 

í raun að vera frítt inn á listasöfnin, þar sem gjaldtaka hefði það í för með sér að ákveðnir 

hópar væru útilokaðir frá þátttöku, þar sem þeir hefðu síður efni á að borga sig inn. 

Borgarar þessa lands ættu að fá frítt inn þar sem þeir hefðu þegar greitt fyrir aðgang í 

formi skatta. Á þennan hátt gætu söfn rofið þá félagslega einangrun sem ákveðnir hópar 

(jaðarhópar) búa við. Rannsóknir sýna að þau söfn sem ná að sanna gildi sitt og 

mikilvægi innan síns samfélags, eru þau söfn sem vinna markvisst með jaðarhópum. 

Þeir eru þannig virkjaðir í að sækja söfnin að staðaldri, t.d. með því að úthluta þeim 

verkefnum, fjallað er um málefni sem höfða til þeirra og leiða til aukins skilnings 

annarra hópa á stöðu þeirra (Hooper-Greenhill, 1999; Crooke 2007). Ennfremur 

samræmist þetta menningarstefnu ríkisins um að auka aðgang og þátttöku ungmenna 

að listum og menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  
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Það sem vakti hins vegar athygli rannsakanda var hve margir háskólanemar sem að 

rætt var við, vissu ekki hvað kostar inn á listasafn hvorki fyrir námsmenn né fullt verð, 

þrátt fyrir að hafa lýst því yfir í byrjun að aðgangseyrir væri hindrun. Þegar þeir voru 

upplýstir um hvað kostaði inn fyrir námsmenn sögðust þeir geta fellt sig við 

aðgangseyri fyrir námsmenn en öllum bar um að fullt verð væri of hátt. Háskólanemar 

með myndlistarmenntun voru betur upplýstir um upphæð aðgangseyris heldur en aðrir 

hópar. Meirihluti þeirra háskólanema sem tók þátt í spurningakönnuninni voru hins 

vegar upplýstari um hvað kostar inn á listasöfn bæði fullt verð og aðgangseyri fyrir 

námsmenn. Eins kom fram að tiltölulega fámennur hópur nemenda fer oft á listasöfn af 

því að hann nýtir sér nemendaafslátt (11%) eða Menningarkort Reykjavíkur (15%).  

Fram kom hjá meirihluta þeirra háskólanema sem rætt var við að þeir voru ekki 

upplýstir um hvaða listasöfn standa til boða, staðsetningu þeirra né dagskrá. Aðspurðir 

hvað ylli, báru nemarnir því flestir við að þeir sæju svo sjaldan auglýsingar frá 

listasöfnunum. Öðru gegndi um háskólanemendur með myndlistarmenntun, þeir voru 

mun betur að sér í þessum efnum. Niðurstaða spurningakönnunarinnar sýndi hins vegar 

að meirihluti þátttakenda var upplýstur um hvaða söfn eru í boði sem og staðsetningu 

þeirra. Hins vegar eru flestir þátttakenda (64%) sammála ofangreindri skoðun um að 

listasöfnin auglýsi ekki nógu mikið. Þá segist 59% þátttakenda ekki verða var við að 

listasöfnin séu á helstu miðlum.  

Fram kom í máli háskólanema að þeim fannst ekki nóg í boði á listasöfnunum sem 

höfði til þeirra og nefna að það mætti vera meira í boði fyrir fjölskyldufólk, boðið upp 

á sérviðburði þar sem fjallað sé um áhugaverð málefni og jafnvel tónleika. Þegar 

ofangreind atriði voru borin undir starfsmenn listasafna bentu þeir hins vegar á að 

auglýst væri á flestum stöðum, sér í lagi í tengslum við nýjar sýningar: á 

samfélagsmiðlum, í útvarpi, í blöðum og sum söfn auglýsa á borgarstöndum. Þá séu 

póstar sendir á kennara skóla sem eru í samstarfi við söfnin. Starfsmenn fallast heldur 

ekki á að það sé lítið í boði á listasöfnunum sem höfði til háskólanema og minna á að 

listasöfnin bjóði reglulega upp á leiðsagnir, listamannaspjöll, fræðslu og málþing sem 

fjalli oftar en ekki um jafnrétti, friðarmál og umhverfismál sem allt ætti að höfða til 

háskólanema en því miður sæki háskólanemar þessa viðburði í litlum mæli. Hér má 

benda á að þar sem safnstarfsemi er óáþreifanleg vita safngestir ekki við hverju þeir 

mega búast og því geta söfn stýrt væntingum gesta sinna með því að vera með gott 

auglýsingaefni sem gefur rétt mynd af starfsemi safnsins. Þetta stuðlar að því að fólk 

átti sig betur á því hverju það má búast við af heimsókninni (Kotler o.fl., 2008) 
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Í framhaldi af ofangreindri verðumræðu bauð Þjóðminjasafnið árið 2012 öllum 

háskólanemum frítt inn á safnið, í tenglum við afmælisár þeirra. Hins vegar kom fram 

í viðtali við starfsmann safnsins að einungis örfáir háskólanemar hefðu nýtt sér tilboðið 

og það hefði verið eins og þeir hefðu ekki áttað sig á því, að það væri frítt inn fyrir þá 

(Ingibjörg Styrgerður Haraldsdóttir, munnleg heimild, 27. október 2016). Í ljósi þess að 

safnið er staðsett í jaðri Háskóla Íslands, vakti þetta furðu stjórnenda safnsins. Enn og 

aftur virðist vera sem háskólanemar hafi ekki vitað af umræddu tilboði, einhver 

brotalöm virðist vera þarna. Annað hvort er upplýsingum ekki komið áfram á réttan 

stað eða þá að auglýsingar um nemendaafslætti og/eða tilboð eru ekki nógu skýrar eða 

greinilegar. Það er mat rannsakanda að auglýsingar um tilboð og eða nemendaafslætti 

til háskólanema þurfi að vera miklu meira áberandi, til að sem flestir sjái þær. 

Rannsakandi hefur sjálfur lent í því að nemendaafsláttur safns fór fram hjá honum, þar 

sem textinn rann út í eitt og var ekki nógu áberandi. Flestir starfsmenn segjast halda að 

umræða um háan aðgangseyri sé fyrirsláttur hjá háskólanemum, þar sem þeim standi til 

boða ríflegur nemendaafsláttur, auk þess sem háskólanemar eyði öðru eins í aðra hluti. 

Starfsmenn segjast þó vera meðvitaðir um að hver króna skipti máli hjá þessum hópi 

(háskólanemum).  

Athyglisvert er að frítt er inn á eitt safnanna en háskólanemar sjást samt varla þar, 

að sögn starfsmanna viðkomandi listasafns. Eins og fram hefur komið segja starfsmenn 

háskólanema nýta sér lítið þá dagskrá sem standi þeim til boða. Ekkert safnanna er með 

sérstakt átak í gangi til að reyna að höfða sérstaklega til háskólanema og segja ástæðuna 

fjárskort og manneklu. Margoft kom fram í máli við starfsmenn listasafna að þeir væru 

að gera eins vel og þeir gætu, það sem gerði þeim hins vegar erfitt fyrir er að fjármagn 

er af skornum skammti sem kæmi niður á auglýsingamálum, markaðssetningu, 

fræðslumálum, sem og að ná til nýrra markhópa. Ennfremur væru listasöfnin flest 

undirmönnuð þannig að starfsmenn næðu rétt að halda sér á floti, þarna þurfa stjórnvöld 

að hlaupa undir bagga með söfnunum. Listasöfn eiga að einbeita sér að óskum gesta 

sinna, einblína á þarfir, óskir og væntingar þeirra (Boddy, 2008). Þetta viðkvæði að 

starfsmenn geri allt sem í þeirra valdi stendur, miðað við mannskap og fjármagn, rennir 

stoðum undir að hér ríki að einhverju leyti stofnanasýn en samkvæmt henni eru söfn 

fullviss um eigið ágæti og trúa því að ef þau eru með nógu góð verk þá komi gesturinn 

af sjálfsdáðum (Boddy, 2008). Flestir starfsmenn eru samt á því að háskólanemar séu 

mikilvægur hópur, sem sé verðugt að reyna að ná til, þar sem þetta geti orðið 
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framtíðarviðskiptavinir. Ennfremur eigi þessi hópur eftir að eignast börn og 

safnheimsóknir geti orðið fastur liður í lífi þeirra. 

 

8.5.  HVORT HEFUR MEIRA VÆGI: HÁSKÓLAMENNTUN EÐA 

LISTMENNTUN? 

 

Sé skoðuð fylgni milli þess að taka virkan þátt í lista- og menningarlífi og þess hvert sé 

hæsta menntunarstig þátttakenda þessarar rannsóknar sést að þeir sem hafa lokið 

doktorsprófi taka virkastan þátt í lista- og menningarlífi. Þetta er í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem sýna að áhugi eykst samhliða hækkandi menntun (Bourdieu, 1984; 

Vander Stichele og Laermans, 2006. Ennfremur er þessi niðurstaða í samræmi við 

Hendon (1990), sem bendir á að markhópur listasafna er yfirleitt með hærra 

menntunarstig heldur en þeir sem hafa ekki áhuga á listasöfnum. Annars virðast öll 

skólastig taka frekar virkan þátt í lista- og menningarlífi að undanskyldu meistaranámi 

á meistarastigi sem mælist áberandi lægst (20%), sbr. mynd A í viðauka X. Niðurstöður 

spurningakönnunarinnar sýna að afgerandi meirihluti háskólanema segist hafa áhuga á 

myndlist (66%), sem er í samræmi við kenningar Bordieu (1984) um að 

myndlistaráhugi aukist samhliða hækkandi menntunarstigi. Rannsókn Vander Stichele 

og Laermans (2006), Hendon (1990) og (Access, 2013) sýna líka fram á fylgni milli 

menntunarstigs og menningarþátttöku. Skýrsla Access sýnir fram á minni 

menningarþátttöku samhliða samhliða lægra skólastigi, auk þess sem reynsla og 

menningarþátttaka helst í hendur. Niðurstöður spurningakönnunarinnar eru hins vegar 

á skjön við niðurstöðu Access (2013) þar sem ekki er hægt að greina mismunandi áhuga 

eða áhugaleysi milli skólastiga, hann er frekar jafn. Ástæðuna má væntanlega rekja til 

þess að könnunin er lögð fyrir háskólanema sem eru ekki komnir með prófgráðuna en 

eru á leið til hærra menntunarstigs og habitus þeirra hafi tekið breytingum í gegnum 

skólagönguna og nýtt umhverfi (Bourdieu, 2011).  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að listmenntun er frekar almenn hjá 

háskólanemum, afgerandi meirihluti viðmælenda úr röðum háskólanema (80%) er með 

listmenntun af einhverju tagi, flestir voru tónlistarmenntaðir eða helmingur viðmælenda 

og 40% viðmælenda var með myndlistarmenntun, einungis tveir viðmælendur voru 

ekki með neina listmenntun. Rannsakandi hafði enga vitneskju um listmenntun 

viðmælenda þegar þeir voru valdir í úrtakið að einum viðmælenda undanskyldum sem 

var sérstaklega valinn í úrtakið út af sérfræðiþekkingu sinni. Þegar listmenntun þeirra 
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sem tóku þátt í spurningakönnuninni er mæld sést að fjórðungur þátttakenda er með 

einhverja listmenntun, þar af er tónlistarmenntun algengust eða 54%, 38% þátttakenda 

er með myndlistarmenntun, söngmenntun og hönnunarnám mælast með 24% og 

leiklistarmenntun 18%. Við krosskeyrslu kemur í ljós að myndlistaráhugi eykst 

afgerandi samhliða hækkandi myndlistarmenntun. Miðað við þetta virðist listmenntun 

hafa meira að segja heldur en háskólamenntun þegar kemur að áhuga háskólanema á 

listasöfnum sem endurspeglar niðurstöðu rannsóknar Bergonzi og Smith (1996). 

Ofangreindar niðurstöður svipa líka til niðurstöðu rannsóknar Hendon (1990) en hún 

sýndi fram á afgerandi tengsl milli tónlistarnáms og þess að sækja söfn og hann bendir 

á að áhugi á einu listformi virðist leiða til áhuga á öðru listformi. 

Þegar spurt er út í myndlistarsmekk þátttakenda, hrífast langflestir af málverkum, 

næst vinsælust er ljósmyndun, svo kemur teikning og skúlptúr og grafík eru í fjórða 

sæti. Innsetningar og gjörningalist höfða minnst til þátttakenda. Newman o.fl. (2013) 

benda á mikilvægi þess að listasöfn bjóði upp á auðveld þemu sem fleiri tengi við. Rétt 

er að geta þess að langstærsti hluti rekstrartekna safna kemur frá ríki eða sveitarfélögum 

eða 66% og einungis 20% má rekja til aðgangseyris sem og annarra sértekna, er 

spurning hvort þetta fasta fjárframlag hafi letjandi áhrif á starfsemi safnanna á einn eða 

annan hátt (Safnaráð, 2014). Þar sem söfnin þurfi þá ekki að hafa áhyggjur af 

rekstrarlegri afkomu sinni eða eltast við söluvænlegar sýningar, hvort þetta geri þeim 

kleift að einbeita sér að listrænum sjónarmiðum sínum. Er þetta kannski ástæða þess að 

söfn bjóða oftar en ekki upp á samtímalist, gjörninga og annað sem höfðar kannski 

frekar til afmarkaðs hóps, frekar en verk eftir gömlu meistarana sem að höfða frekar til 

meirihlutans, eins og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á. 

Meirihluti þátttakenda spurningakönnunar var ósammála því að listasöfn séu 

„óáhugaverð eða gamaldags og stöðnuð“ og sýna nýlegar rannsóknir eins og Mokhtar 

og Kasmin (2011) fram á breytt viðhorf ungs fólks til listasafna, það er orðið mun 

jákvæðara en það var sbr. fyrri rannsókn Bartlett og Kelly (2000) en samkvæmt henni 

fannst ungu fólki söfn leiðinleg, stöðnuð og fráhrindandi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því sterklega til þess að það sé eitthvað í 

uppeldi, umhverfi eða í félagslegum bakgrunni viðkomandi háskólanema sem verður 

þess valdandi sá hinn sami öðlist eða hafi síður áhuga á listum og menningu. Ef 

rannsakandi metur eigin reynslu af söfnum, þá voru engin söfn til staðar í uppvexti 

hennar og hafði hún sárasjaldan farið á söfn þegar háskólanámið hófst. Fljótlega 

kynntist hún maka sínum sem jafnframt var háskólanemi og mikill áhugamaður um söfn 
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og smitaðist af safnaáhuga hans. Safnaáhuginn varð því til fyrir tilstuðlan makans og 

varð að sameiginlegu áhugamáli en safnheimsóknir eru félagstengdur viðburður 

(Upright, 2004). Rannsakandi getur fallist á að safnaáhuginn var takmarkaður í byrjun 

en áhuginn jókst með hverju skiptinu og er þetta í samræmi við kenningar Bourdieu 

(2011) um að habitus manna geti tekið breytingum svo sem í gegnum skólagöngu og 

að smekkur geti líka þróast og breyst með tímanum. Rannsókn dr. Sigrúnar Lilju 

Einarsdóttur (2010) rennir líka stoðum undir að hægt sé að endurmennta smekk, í 

hennar rannsókn er reyndar verið að horfa á tónlistarsmekk út frá út frá efnisvali kóra. 

En séu niðurstöður hennar yfirfærðar á þessa rannsókn má segja að menn læri að meta 

hlutina eftir því sem að þeir eru hafðir oftar fyrir þeim og m.v. reynslu rannsakanda og 

fyrri rannsóknir má leiða að því líkum að það sama gildi um listina.  

 

8.5.1. Gildi listfræðslu/skólaheimsókna 

 

Starfsmenn listasafna og 30% þeirra háskólanema sem rætt var við voru sammála um 

gildi fræðslu og skólaheimsókna. Báðir hópar höfðu á orði að myndlistaráhugi kæmi 

ekki af sjálfu sér, það væri eitthvað sem þyrfti að kynna betur fyrir fólki til að þetta 

algenga viðhorf gagnvart myndlist „æi ég hef ekkert vit á myndlist“ hverfi. Því þurfi að 

efla listfræðslu í skólum, safnkennsla og listfræðsla þurfi að verða hluti af menntun frá 

bernsku og það gerist eins og starfsmaður D bendir á „... með því að ala börnin upp í að 

þetta sé staður fyrir þau og fyrir alla ...“ Þannig alist upp kynslóð eins og starfsmenn E 

og F benda á, sem hefur vanist því að fara á listasöfn, hefur vanist staðnum og hvað 

felst í því eins að fara á listasafn, hvernig maður t.d. hegðar sér, rétt eins og 

skólaheimsóknir í leikhús og á Sinfóníutónleika gera. Eins og málum sé háttað í dag, 

komi hópar úr grunnskólum en svo sé þekkingunni ekki viðhaldið og þá sé eins og einn 

þeirra orðar þetta að „töfrarnir drabbast niður“ þau týni niður því sem þau hafa lært og 

verði aftur feimin við að koma á listasafnið. Starfsmenn segjast hafa tekið eftir því að 

mörg af þeim börnum sem koma í skipulagðar skólaheimsóknir á söfnin í dag séu 

„entertainment kynslóð“ sem sé vön því að láta mata sig á hlutunum og fyrir komi í lok 

sýningar að þau komi til þeirra og segi „bíddu hvar er sýningin?“ 

Skýrsla Access (2013) um aðgengi að menningu og menningarþátttöku Evrópubúa 

áréttar mikilvægi listkennslu í skólum og þess að aðgengi barna að menningarþátttöku 

sé tryggt, ennfremur er þetta í samræmi við úttekt Bamford (2009) en þar kemur fram 

að íslenskir grunnskólanemendur fái ekki næg tækifæri til að umgangast listir og 
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menningu á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt sem er nauðsyn þess að venja börn og 

ungmenni við listir og menningu. 

Þegar upplifun af heimsóknum á listasöfn í æsku eru borin undir þátttakendur 

spurningakönnunar og með hverjum þeir hafi oftast farið, sýnir niðurstaðan að mest var 

um skólaheimsóknir í æsku þeirra, meirihlutinn er sammála því að þessar ferðir hafi 

kennt þeim hvernig maður hegðar sér á listasöfnum frekar en að ferðirnar hafi ýtt undir 

myndlistaráhuga þeirra en 30% svarenda segist lítið muna eftir heimsóknunum. Þetta 

styður það að heimsóknir á listasöfn séu mikilvægur liður í að venja börn við safnið 

eins og kom fram í viðtölum við starfsmenn listasafna.  

Fram kemur hjá viðmælendum beggja hópa eigindlegu rannsóknarinnar að til þess 

að hægt sé að bæta fræðslumál listasafnanna þurfi „fastasýning“ að vera til staðar, hún 

sé forsenda þess að hægt sé að búa til námsefni fyrir skólaheimsóknir. Þegar alltaf er 

verið að skipta út sýningum eins og tíðkast, sé ekki hægt að byggja námsefnið á neinni 

sýningu, sem er nauðsynlegt til að nemendur geti unnið verkefni fyrir heimsóknina, á 

staðnum og eftir heimsóknina, slíkt skili bestum árangri. Rannsóknir sýna ótvírætt gildi 

skólaheimsókna, þær eru í fyrsta lagi öflugt lærdómstæki og þar fyrir utan skila þær 

auknum skilningi á sögunni, auka áhuga almennt á listum og menningu, auka 

þolinmæði fyrir skoðununum annarra o.s.frv. (Greene, 2013; Hooper-Greenhill, 2007).  

Eins og Greene (2013), bendir á þá er fjárhagur fjölskyldna mjög mismunandi sem 

og hvort þær hafi tök á því að bjóða börnum sínum á söfn, rannsóknir sýna að sumir 

myndu aldrei hafa haft tækifæri á því að kynnast starfsemi listasafna ef ekki hefði verið 

boðið upp á skipulagða skólaheimsókn. Áhyggjuefni er hins vegar eins og kom fram í 

máli eins starfsmanns að verulega hefur verið skorið niður í fræðslumálum listasafna 

en fræðsla listasafna er einn veigamesti þáttur í starfsemi þeirra. Sé ekki hlúð að 

fræðslumálum er ekki hægt að sinna jaðarhópum, skólahópum eða útbúa nýja 

markhópa.  

Starfsmenn telja að samstarf milli safnanna og háskóla annars vegar og 

myndlistarskóla hins vegar gæti stuðlað að aukinni aðsókn af hálfu háskólanema, þar 

sem þar með sé komin tenging við söfnin, auk þess sem að slíkt myndi tengja ólíka 

nemendahópa saman. Prasch (2002) hefur bent á árangur þess að söfn fari í samstarf 

við skóla, þar sem slíkt veki eftirtekt nýrra hópa. Háskólanemar flokkast til 

minnihlutahóps en samkvæmt Hooper-Greenhill (1999) sækja slíkir hópar ekki söfn 

nema að boðið sé upp á sýningu sem tengist þeirra áhugasviði og hafa háskólanemar 

haft orð á því að dagskrá vanti við þeirra hæfi á söfnunum. Hooper-Greenhill segir að í 
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þeim tilfellum þar sem farið sé í slíkt samvinnuverkefni sé jafnframt verið að leggja 

grunninn að langtímasambandi, þar sem slíkt virkjar bæði viðkomandi hóp sem og 

eykur líkurnar á að hann mæti oftar. Aukinheldur geti safnið á þann hátt byggt brú milli 

ólíkra þjóðfélagshópa, haft áhrif, breytt skoðunum og viðhorfi fólks á ólíkum hópum 

(Crooke, 2007). Fram kom í viðtölum við háskólanema að tengingu vantaði milli 

safnanna og safnanna, því myndi ofangreint stuðla að aukinni tengingu. 

 

8.6.  HVAÐ EINKENNIR GOTT LISTASAFN? 

 

Þátttakendur spurningakönnunar eru sammála um að þau atriði sem einkenni gott 

listasafn séu: Að upplýsingar um listamanninn og listaverkið séu til staðar, hæft 

starfsfólk, fjölbreytni listaverka, flott hönnun, leiðsagnir og öflug heimasíða sem sé 

reglulega uppfærð. Öll þessi atriði skora hátt eða frá 66% og upp í 94% hæst skora 

upplýsingar um listaverkið og listamanninn. Þessar niðurstöður passa að hluta til við 

niðurstöður rannsóknar Newman o.fl. (2013) en samkvæmt þeim er áréttað mikilvægi 

þess að bjóða upp á leiðsagnir um sýningar og undir það tekur Hanquiet (2013) sem 

segir túlkun á verkum skipta sköpum til að tryggja jafnræði meðal safngesta, einungis 

á þann hátt sé hægt að höfða til fleiri hópa. Hooper-Greenhill (1999) áréttar mikilvægi 

þess að starfsfólk fá þjálfun við hæfi og reglulega endurmenntun. . 

Önnur atriði sem skipta máli að mati þátttakenda og skora líka frekar hátt eru atriði 

eins og kaffihús með girnilegum matseðli (52%), stærð safnsins og flott safnbúð reka 

lestina með þriðjungs vægi. Þegar háskólanemar eru spurðir út í draumasafnið stendur 

eftirfarandi sýn uppúr: Listasafn þar sem kaffihús eða veitingastaður er staðsettur á 

jarðhæð sem að staðurinn sé öllum sýnilegur og aðgengilegur, þar sem það eigi ekki að 

þurfa að borga sig inn á safnið til að geta snætt þar. Á þennan hátt stimpli safnið sig 

smá saman inn og verði jafnvel að „suðupunkti“ í menningarlífi bæjarins, þar sem 

eftirsóknavert sé að hittast. Ennfremur þurfi að vera góð safnbúð. Þetta er í samræmi 

við það sem kemur fram hjá Prasch (2002) en þar er bent á að margt þurfi að hafa í huga 

til að skapa notalega stemningu á söfnum og tiltekur þar m.a. kaffi- og matsölu. Bjóða 

þurfi upp á fræðslu og gott aðgengi að upplýsingum og þar sem boðið er upp á 

fjölbreytni, mismunandi tegundir myndlistar og mismunandi myndlistartímabil, þannig 

að áhorfandinn upplifi fjölbreyttar upplifanir. Öðrum viðmælendum finnst söfnin hér 

heima allt of lítil og það eigi að sameina þau, þar sem ósanngjarnt sé að borga fullt verð 

fyrir sýningu sem tekur örstuttan tíma að fara í gegnum. 
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Misjafnt var hvort samhljómur var í máli háskólanema og starfsmanna listasafna, 

til að mynda kom í ljós að flest af þeim atriðum sem að háskólanemar höfðu nefnt að 

væri ábótavant eða þyrfti að breytast hjá listasöfnum til að þeir færu þangað oftar, er 

þegar í boði á listasöfnunum. Því virðist sem háskólanemar kynni sér annað hvort ekki 

það sem er í boði hjá söfnunum eða þá að söfnin þurfi að ramma betur og setja fram á 

skýrari hátt hvað er í boði. Niðurstöður spurningakönnunarinnar styðja bæði þessi 

sjónarmið að hluta til, þar sem niðurstöðurnar benda til þess að háskólanemar séu frekar 

upplýstur hópur varðandi hvaða listasöfn eru í boði og staðsetningu þeirra en hins vegar 

kemur fram að listasöfnin þurfi að gera átak í miðlun upplýsinga og má þar nefna 

dagskrá og hvað söfnin bjóða upp á. Þá var það álit meirihluta þátttakenda að listasöfnin 

geti gert betur þegar kemur að miðlun upplýsinga og markaðsmálum; auglýsingar, efla 

sýnileika listasafna almennt og vera á helstu miðlum. 

 

8.7.  SAMANTEKT 

 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum sem rannsakanda fannst áhugaverðar og 

gætu nýst listasöfnum við að útvíkka hlutverk sitt og ná til nýrra markhópa, t.a.m. 

háskólanema.  

 

• Meirihluti háskólanema (þátttakendur spurningakönnunar) var sammála því að 

hann taki virkan þátt í lista- og menningarlífi. 

• Meirihluti þátttakenda hefur áhuga á myndlist. Konur eru þar í meirihluta. 

• Meirihluti þátttakenda er ósammála því að listasöfn séu: A) óáhugaverð, B) 

gamaldags og stöðnuð og C) að þeir hafi ekkert þangað að sækja þar sem þeir 

geti séð þetta allt saman á netinu, þegar þeim henti og án endurgjalds.  

• Meirihluta þátttakenda finnst listasöfn: A) fræðandi og auðga víðsýni þeirra á 

heiminum, B) listasöfn séu gott afdrep frá dagsins amstri, þar sem menn geti 

hlaðið batteríin og sótt sér innblástur. 

• Helstu ástæður þess að þátttakendur fara á listasöfn eru: A) sýningin, B) fræðsla, 

C) frí og dægrastytting og D) námstengd ástæða. 

• Helstu ástæður sem hamla því að þátttakendur fara á listasöfn eru: a) önnur 

afþreying verður fyrir valinu, B) tímaskortur, C) frestunarárátta, D) áhugaleysi 

á listasöfnum, E) aðgangseyrir, sem er minnsta hindrunin. 
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• Meirihluti þátttakenda er sammála því að hann færi oftar á listasöfn ef það væri 

frítt inn. 

• Vinsælustu tegundir myndlistar að mati meirihluta þátttakenda eru: A) málverk, 

B) ljósmyndun, C) teikning og D) skúlptúr. 

• Þær tegundir myndlistar sem falla síst að smekki þátttakenda eru: A) 

innsetningar, B) gjörningalist, C-E) hljóðverk, vídeóverk og bókverk. 

• Vinsælasta myndlistin að mati þátttakenda eru málverk eftir gömlu meistarana. 

• Háskólanemar með listmenntun eru líklegri til að taka virkan þátt í lista- og 

menningarlífi, t.a.m. að fara á listasöfn, heldur en þeir sem hafa ekki 

listmenntun. 

• Mun minni munur er á milli mismunandi menntunarstiga og virkni í lista- og 

menningarlífi, samanborið við listmenntun.  

• Karlkyns háskólanemar taka virkari þátt í lista- og menningarlífi heldur en 

kvenkyns háskólanemar. 

• Fylgni er á milli virkrar menningarþátttöku í æsku og þess að vera virkur á 

fullorðinsárum. Þannig taka þeir sem fóru oft á listasöfn í æsku, virkari þátt í 

lista- og menningarlífi á fullorðinsárum, heldur en þeir sem fóru einstaka 

sinnum. 

• Afgerandi fylgni er á milli þess að hafa stundað tónlistarnám í æsku og þess að 

taka virkan þátt í lista- og menningarlífi á fullorðinsaldri. 

• Talsverð fylgni er á milli þess að áhersla hafi verið lögð á bóklestur í æsku og 

þess að taka virkan þátt í lista- og menningarlífi síðar meir. 

• Áhugi á myndlist eykst samhliða hækkandi myndlistarmenntun. 

• Óveruleg fylgni er á milli myndlistaráhuga og mismunandi menntunarstiga.  

• Afgerandi fylgni er milli tónlistamenntunar og myndlistaráhuga á 

fullorðinsaldri. 

• Afgerandi fylgni er milli þess að hafa átt myndlistamenntaða foreldra og/eða 

ættingja og myndlistaráhuga síðar meir. 

• Áberandi fáir þátttakendur segjast fara oft á listasöfn, þar sem þeir nýti sér þann 

nemendaafslátt sem er í boði (11%), einnig eru þeir sem fara oft af því að þeir 

nýta sér Menningarkort Reykjavíkur tiltölulega fámennur hópur (15%). 

• Vinsælustu menningarviðburðirnir meðal þátttakenda eru tónleikar, aðrir 

menningarviðburðir og leikhús. 
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• Þeir þátttakendur sem sækja listasöfn reglulega er stærri hópur en þeir sem fara 

oft í leikhús og ljósmyndasýningar en fámennari en þeir sem fara oft á tónleika 

og bókasöfn. Þetta bendir til þess að viðskiptavinir listasafna séu tryggir og fari 

reglulega á söfnin. 

• Þátttakendur fara oftast á listasafn með: A) maka, B) vini, C) einir eða D) 

barni/börnum. Miðað við þetta er árangursríkast að höfða til þeirra sem eiga 

maka, þar sem þeir eru líklegastir til að fara á listasafn, stór hluti þeirra á 

væntanlega börn og því eru þessir hópar ásamt þeim sem eiga vini líklegustu 

hóparnir til að höfða til. 

• Þátttakendur fara sjaldnast á listasafn í tengslum við skólaheimsókn. 

• Þátttakendur eru sammála því að það sem einkenni gott listasafn séu: A) 

upplýsingar um listamanninn og listaverkið, B) hæft starfsfólk, C) fjölbreytni 

listaverka, D) flott hönnun, E) öflug heimasíða sem sé reglulega uppfærð og F) 

kaffihús með girnilegum matseðli.  

• Afgerandi meirihluti þátttakenda er sammála því að listasöfn eigi að vera fyrir 

alla, óháð, kyni, aldri, menntun og stöðu og að slík heimsókn krefjist engrar 

sérstakrar þekkingar. 

 

8.8. LOKAORÐ 

 

Eins og sést af framangreindri rannsókn er viðhorf háskólanema til listasafna bæði 

jákvæðara sem og er menningarþátttaka þeirra meiri en undanfari þessarar rannsóknar 

gaf í skyn. Þá er listmenntun háskólanema jafnframt almennari en fram kom að 25% 

þeirra er með listmenntun. Þá sýndu niðurstöðurnar afgerandi fylgni milli listmenntunar 

(tónlistarmenntun, myndlistarmenntun) og menningarþátttöku háskólanema. Auk þess 

var afgerandi fylgni á milli menningarþátttöku í æsku og þess að hafa átt listmenntaða 

foreldra og listáhuga eða menningarþátttöku síðar meir, sem sýnir að uppeldi og 

fyrirmyndir í æsku ýta undir listáhuga og menningarþátttöku síðar meir.  

Aðalástæða þess að háskólanemar fara á listasöfn er til að „skoða sýninguna“, 

„fræðast“ og „dægrastytting“, minnihluti sagði ástæðuna „námstengda, sem kemur á 

óvart í ljósi þess að fram kom í máli starfsmanna listasafnanna að háskólanemar væru 

sjaldséður hópur og kæmu einna helst í tengslum við skólaheimsóknir. Þrátt fyrir að 

meirihluti þátttakenda spurningakönnunar segði „aðgangseyri“ ekki vera hindrun kom 
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fram að meirihlutinn færi oftar ef „frítt“ væri inn á listasöfnin. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að listasöfn auglýsi ekki nógu mikið hvað þau bjóða upp á. 

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar er umtalsvert þar sem örfáar erlendar rannsóknir 

hafa verið framkvæmdar á áhuga háskólanema á listasöfnum og engin hér heima, 

þannig má segja að verið sé að fara inn á lítt rannsakað svið. Niðurstöður 

rannsóknarinnar ættu að nýtast listasöfnum landsins og jafnvel öðrum gerðum safna við 

að skilgreina betur hvaða þætti í starfsemi listasafna megi bæta til að höfða til fleiri 

háskólanema eða ungmenna, þannig að hagnýtt gildi rannsóknar er töluvert.  

Bæði starfsmenn og háskólanemar höfðu á orði að mikilvægt væri að efla listfræðslu 

í skólum, þá þarf að útbúa kennsluefni sem tengist viðfangsefninu sem sé sniðið að 

mismunandi aldri og hópum sem og skólahópum í tengslum við skólaheimsóknir á 

listasöfnin. Einnig kom fram kom að kynna þyrfti söfn fyrir börnum frá unga aldri, 

kenna þeim að þetta er þeirra safn, þannig venjist þau því smá saman að fara á safn og 

að það verði eðlilegur hlutur.  

Ein af aðalástæðum þess að háskólanemar fara ekki oftar á listasöfn eru að önnur 

afþreying verður fyrir valinu, því er mikilvægt að taka betur saman hvað er í boði á 

listasöfnum landsins og auglýsa þau af meiri krafti til að háskólanemar verði meðvitaðir 

um hvað sé í boði. Hin ástæðan er tímaskortur og því gæti verið sniðug lausn að hanna 

App sem sendir skilaboð um leið og eitthvað er að gerast á safninu.  

Einnig sýndu niðurstöðurnar að aðsókn háskólanema myndi aukast ef boðið yrði upp 

á frían aðgang og hafa rannsóknir sýnt að aðsókn margfaldast ef að gjaldtöku er hætt 

(Kotler o.fl., 2008). Þá komu fram ábendingar um að efla þyrfti barnastarfið, alla vega 

koma því betur á framfæri, auk þess sem að niðurstöðurnar sýndu að sá hópur sem 

árangursríkast væri að höfða til eru þeir sem eiga maka og stór hópur þeirra er 

væntanlega kominn með börn. Ennfremur ætti að leggja áherslu á viðskiptamiðaða 

stjórnun sem felur í sér að gesturinn er settur í fyrsta sætið en fram kom að stofnanasýn 

ríkir enn að hluta til á listasöfnum (Boddy, 2008). 

Varðandi tillögur að næstu rannsóknum þá mætti nýta spurningarnar úr 

spurningakönnuninni til að framkvæma viðbótarrannsókn að nokkrum árum liðnum, til 

að kanna hvort að viðhorf háskólanema til listasafna hafi tekið breytingum. Þá væri 

áhugavert að framkvæma blandaða rannsókn á því hvort kynbundinn munur sé á því 

hvaðan miðlun menningarauðs milli kynslóða kemur. Samkvæmt fyrri rannsóknum er 

menningarauði helst miðlað frá móður til barna og afgerandi frá móður til dóttur (Van 

Wel o.fl., 2006). Þetta er einkum áhugavert í ljósi þess að kynslóðamunur virðist vera 
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á áhuga háskólanema á listasöfnum (Lizardo, 2006), þar sem karlmenn af yngri kynslóð 

taka virkari þátt í lista- og menningarlífi heldur en konur sem er á skjön við hegðun 

eldri kynslóða þar sem konur hafa verið í algjörum meirihluta þegar kemur að 

menningarþátttöku (Christin, 2012; DiMaggio, 2004; Collins, 1988). Þannig væri 

áhugavert að kanna m.a. hvort að áhrif móður á menningarlegt uppeldi barna sinna fari 

dvínandi í því umhverfi sem við búum í, þar sem bæði kynin taka virkan þátt í uppeldinu 

og hvort að aukin þátttaka karlkyns háskólanema skili sér í því að feður miðli nú í 

auknum mæli menningarauði til barna sinna og þá jafnt til beggja kynja eða hvort staðan 

sé óbreytt og að konur séu enn í hlutverki menningarsérfræðinga (DiMaggio, 2004; 

Collins, 1988). Eins væri áhugavert að rannsaka menningarneyslu brautskráðra 

háskólanema í ljósi ofangreinds og hvort konur séu áfram í meirihluta þegar kemur að 

menningarþátttöku þeirra sem eru komnir á vinnumarkað eða hvort að karlkyns 

háskólanemar hafi áfram vinninginn sbr. þessa rannsókn eða hvort að þeir gefi eftir 

yfirburði sína þegar þeir eru komnir á vinnumarkað. Lizardo (2006) mælir einmitt með 

því að slík rannsókn verði framkvæmd.  

Markaðstækifæri safna og t.a.m. listasafna eru umtalsverð þar sem þau geta boðið 

upp á einstaka upplifun, ólíkt annarri afþreyingu. Fólk fer á listasöfn til að fræðast, 

sækja sér innblástur, fá hugmyndir og til að öðlast hvíld frá amstri hversdagsins. Aðrir 

fara þangað til að njóta návistar við vin eða ættingja eða kynnast nýju fólki (Weil, 

2002). Það var mat þeirra háskólanema sem rætt var við að þrátt fyrir að listasöfn höfði 

kannski ekki til allra háskólanema eins og staðan sé í dag, þá sé hægt að breyta því með 

réttri fræðslu til almennings og barna og undir það taka starfsmenn listasafna. Þannig 

væri hægt að brúa bilið milli safna og almennings, mikilvægt sé að koma þeim 

upplýsingum til allra, að allir séu velkomnir á listasafnið. Eins og fram hefur komið hjá 

báðum hópum, hafa heilu kynslóðirnar alist upp án þess að fá tilhlýðilega listfræðslu 

og safnkennslu, en fræðsla er forsenda þess að uppræta þessa landlægu feimni og 

hræðslu við myndlist og listasöfn.   
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VIÐAUKI II – KYNNINGARBRÉF VEGNA VIÐTALA/UPPLÝST SAMÞYKKI 

 

 
 

TITILL RANNSÓKNARVERKEFNIS: SAFNAÁHUGI ÍSLENSKRA HÁSKÓLANEMA Í TILFELLI 

LISTASAFNA 

 

UPPLÝSINGAR UM RANNSÓKN:  

 
Ég heiti Anna María Bjarnadóttir og er meistaranemi við Háskólann á Bifröst, ég er um þessar mundir 

að vinna að lokaverkefni mínu í menningarstjórnun.  

Verkefni mitt fjallar um áhuga háskólanema á listasöfnum. Ástæða þess að ég er að rannsaka þetta 

viðfangsefni, er að miðað undanfara þessa verkefnis, sem ég hef framkvæmdi síðasta vor, virðist áhugi 

háskólanema á söfnum vera frekar takmarkaður. Rannsakað verður m.a. hvort það er eitthvað úr 

umhverfinu, félagslegum bakgrunni eða úr uppeldi viðkomandi sem ýtir undir eða dregur úr áhuga 

viðmælenda á söfnum. Ennfremur mun rannsakandi taka viðtöl við starfsmenn listasafna til að fá fram 

þeirra skoðun á viðfangsefninu. 

Markmiðið er að kanna með hvaða hætti listasöfn geti höfðað betur til háskólanema, hvort það séu 

einhverjir þættir í fari safna, starfsemi þeirra og eða þjónustu sem þurfi að bæta til þess. 

Þetta er eigindleg rannsókn þar sem upplýsinga er aflað með viðtölum við þátttakendur, hvert viðtal tekur 

30-40 mínútur. Rannsakandi biður um samþykki þitt fyrir því að nota þær upplýsingar sem koma fram í 

viðtalinu sem og vísa í tilvitnanir frá þér. Tilvitnanir verðar órekjanlegar. 

Fullrar nafnleyndar verður gætt. Viðmælanda ber ekki skylda að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær 

sem er í rannsóknarferlinu. Viðmælenda er einnig frjálst að neita að svara einhverri spurningu. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi viðtalið, rannsóknina eða annað sem þú vilt spyrja út í nærðu 

í mig í eftirfarandi síma: 8931063, netfang mitt er: annab15@bifrost.is 

 

TRÚNAÐUR: Rannsakandi mun gæta fyllsta trúnaðar við þátttakendur og verður öllum þeim gögnum 

sem aflað er eytt að lokinni rannsókn.  

 

SIÐFERÐI: Farið eftir siðareglum Háskólans á Bifröst, sjá nánar: http://www.bifrost.is/um-

haskolann/stjornsysla-og-skipulag/sidareglur/ 

 

SAMÞYKKI: Mér hefur verið kynnt(ur) tilgangur og markmið rannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin.  

 

NAFN VIÐMÆLANDA:_______________________________________________________ 

 

NETFANG OG SÍMANÚMER:_________________________________________________  

 

DAGS.:___________UNDIRSKRIFT SPYRILS: ______________________________________ 

 

Þú getur náð í rannsakanda í gegnum tölvupóst: annab15@bifrost.is eða í síma 893-1063 
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VIÐAUKI III – SPURNINGARAMMI VIÐTÖL VIÐ HÁSKÓLANEMENDUR 

 

Kynning á verkefni  

 

• Kynning viðmælanda 

•  Tekur þú virkan þátt í lista- eða menningarstarfi? Ef já, hvernig virkan þátt? 

Hvernig hefur því verið háttað? Já: Hverju finnst þér það bæta við líf þitt? Nei: 

Saknar þú þess ekki að taka ekki þátt í slíku? 

• Hefur þú einhverja listmenntun?  

• Hver er þín upplifun/reynsla þín af söfnum? En listasöfn? 

•  Fórstu á söfn sem barn? En listasöfn? Ef já, með hverjum?  

• Var áhugi á listum og menningu á æskuheimili þínu? 

• Ferðu oft á listasöfn? Ef já, með hverjum? Ef ekki, hvers vegna? 

• Hvernig var upplifun þín af síðustu heimsókn á listasafn?  

• Hvernig fannst þér móttökurnar? 

• Hvernig leið þér á meðan að á heimsókninni stóð?  

• Hvernig fannst þér fjölbreytnin á sýningarverkum á viðkomandi safns? 

• Hvernig fannst þér húsnæðið, aðgengið, þjónustan, aðstaðan? 

• Hvað einkennir gott listasafn að þínu mati? 

• Hvað mætti betur fara í fari listasafna að þínu mati? 

• Finnst þér vera munur á listasöfnum hérlendis miðað við erlendis? Ef já hvernig 

þá?  

• Eru söfn að þínu mati, fyrir alla? Eru allir velkomnir? 

• Að lokum er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 

 

Takk fyrir þátttökuna! 
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VIÐAUKI IV – SPURNINGARAMMI SÉRFRÆÐINGAVIÐTÖL 

 

Kynning á verkefni  

 

• Kynning viðmælanda, starf, starfsaldur.  

• Hver er reynsla ykkar af háskólanemum? Eru þeir fjölmennur hópur? Hvernig 

hópur eru þeir? 

• Heldur þú að listasöfn höfði til háskólanema eins og staðan er í dag? Ef ekki 

hvað veldur því? 

• Finnst þér að listasöfn eigi að höfða til háskólanema? Ættu þau að beita sér 

meira að þessum markhópi? Já/nei – hvers vegna? 

• Hvernig gæti safnið/ önnur söfn höfðað betur til þeirra? 

• Er eitthvað sem má bæta í fari safnsins, starfsemi, umhverfi og eða þjónustu, til 

þess að svo megi verða? Fleiri atriði? 

• Heldur þú að aðgangseyrir sé hindrun? 

• Vissir þú að háskólanemar virðast fara meir á söfn erlendis, heldur en hér 

heima? 

• Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

 

 

Takk fyrir þátttökuna! 
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VIÐAUKI V – SAMANTEKT Á HELSTU ÚRBÓTATILLÖGUM HÁSKÓLANEMA 

 

Þegar háskólanemar eru spurðir út í hvaða þættir í fari safna, starfsemi og eða þjónustu 

þeirra þurfi að breytast til að þeir fari þangað oftar, eru svörin mörg og misjöfn, sumum 

finnst engu þurfa að breyta, þarna sé athvarf sem sé gott að geta leitað inn í, í amstri 

dagsins, til að fá frið fyrir öllu ytra áreiti. Aðrir nefna að þeir fari ekki með neinar 

væntingar inn á listasafnið, þeir taki öllu með opnum huga, rölti í gegnum safnið á 

sínum forsendum og veiti því athygli sem grípur athygli þeirra á meðan á heimsókninni 

stendur. Aðrir eru ánægðir með sumt en finnst að öðru þurfi að breyta og svo eru þeir 

sem hafa sama sem enga skoðun á málinu þar sem þeir hafa litla sem enga reynslu af 

innlendum listasöfnum og bera því helst við að listasöfn þurfi að auglýsa sig miklu 

meira, til að þeir viti hvað sé í boði.  

Hér verður tæpt á helstu atriðum sem komu fram í máli háskólanema og mætti 

lagfæra að þeirra mati: 

 

• Bjóða upp á „frían dag“ einu sinni í viku eða nemendaafslátt sem einhverju nemur eða 

hafa frítt inn fyrir háskólanema.  

• Bjóða upp á kvöldopnanir „Night at the museum“, sumar sýningar henta einkar vel til 

þess, ekki rýna alltaf í skyndigróðann, það þarf einnig að horfa á gildi þess að rækta 

langtímasamband við viðskiptavininn. 

• Bjóða upp á fleiri viðburði fyrir háskólafólk, t.d. tónleika og fræðsluerindi. 

• Leyfa myndatökur og að þeim sé deilt á samfélagsmiðlum (óbein dreifing), þannig fá 

söfnin fría kynningu.  

• Þjálfa starfsfólk í móttöku upp í að vera „more welcoming“, passa að það fái fræðslu 

um sýninguna svo þau geti svarað spurningum sem varða hana.  

• Fækka listasöfnum og stækka þau, auka fjölbreytni, hafa aðgangseyri í samræmi við 

stærð sýningar. 

• Bjóða upp á fleiri „rúllandi sýningar”.  

• Fækka sýningum en gera vel það sem er gert, hafa „fasta sýningu“ sem er til sýnis yfir 

lengri tíma, frítt sé inn á hana en bjóða samhliða upp á „róterandi sýningar“ sem kostar 

inn á. Sé þetta gert er hægt að búa til metnaðarfullt fræðsluefni, sem sé mikilvægt í 

tengslum við heimsóknir hópa. 

• Bjóða upp á námskeið – Hleypa hópum inn á söfnin. 

• Vera með fleiri innslög í fjölmiðlum, þar sem hlið listamannsins er kynnt, það vekur 

eftirtekt og áhuga.  

• Vera með sýningar sem höfða til fleiri og/eða nýrra hópa, t.d. jaðarhópa. 

• Vera áberandi á samfélagsmiðlunum, sér í lagi fésbók, vera með „eventa“ þar, þar sem 

fyrir marga er þetta viðburðasíðan þeirra. 

• Þar sem háskólanemar eru oftar en ekki foreldrar, þarf að bjóða upp á vinnustofur fyrir 

foreldra og börn, þar sem er „action innan sýningarinnar”. 

• Sleppa úthendum, vera frekar með greinagóðar skýringar við listaverkin.  
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• Staðsetja kaffiteríu eða veitingastað á jarðhæð listasafnsins, þannig að staðurinn sé 

sjáanlegur að utan, hægt sé að fara og fá sér mat og drykk, án þess að borga sig inn á 

safnið, að safnið verði „suðupunktur“ þar sem fólk getur mælt sér mót. Þannig stimplar 

safnið sig smá saman inn í vitund þeirra sem sækja staðinn.  

• Efla safnbúð, bjóða upp á vörur sem ekki fást annars staðar, á samkeppnishæfu verði 

og að það sé hægt að panta þær samhliða á netinu. 

 

Önnur atriði sem að nefnd voru að listasöfn þyrftu að laga til að höfða til fleiri markhópa 

og þá sér í lagi háskólanema voru eins og Kalli bendir hér á að það sé afleitt að það sé 

bannað að taka myndir á söfnum, og að það sé eitthvað sem safnstjórar þurfi að taka til 

endurskoðunar. „... ef söfnin þurfa að punga út milljón á ári til að ganga frá einhverju 

svona þá, ég veit að þessir peningar eiga að vera til ...“, menn eigi að nýta sér þetta 

stafræna umhverfi til að vekja áhuga og nýta sér óbeina dreifingu: 

 
 ... ef þú getur einhvern veginn unnið með það umhverfi til þess að 

vekja áhuga á því, til þess að fólk fari til að sjá verk, þá ertu kannski 

kominn með einhvern svona vettvang til að vekja forvitni og svo er 

auðvitað, vettvangurinn er líka svona response staðurinn, sem þú 

getur líka einhvern veginn opnað .... 

 

Hildur er sammála þessu og segir algjörlega úrelt að banna fólki að taka myndir af 

listaverkum: 

 
... það er gjörsamlega úrelt, gleymdu því ef þú vilt fá ókeypis 

kynningu þegar fólk er að taka myndir af sýningunni þinni og deila 

þeim, það er náttúrlega bara þannig að það eru ákveðnir hlutir sem þú 

þarft að vera pínu „hey þetta er gott fyrir okkur og fyrir alla“, það er 

ekki eins og þetta sé af massífum gæðum, þú getur ekki stjórnað 

þessu. 

 

Önnur atriði sem eru nefnd eru að bjóða upp á fjölbreytta viðburði og viðburði sem að 

eru sniðnir að háskólanemum og eru vísindaferðir nefndar í því samhengi, þá er nefnt 

að lengja þurfi opnunartíma og bjóða upp á kvöldopnun, bjóða þurfi upp á ríflegri 

afslætti fyrir námsmenn/nemendafélög. Tveir nefna að staðsetja ætti veitingastað eða 

kaffistofu á jarðhæð, sem sé sýnileg/ur að utan og þar sem fólk geti snætt án þess að 

borga sig sérstaklega inn. Varðandi kvöldopnanir þá bendir Nanna á að á Englandi 

tíðkist að hafa kvöldopnanir „Night at the Museum“, þar sem er opið fram eftir öllu og 

þetta sé eitthvað sem listasöfn gætu tekið sér til fyrirmyndar, slíkt myndi áreiðanlega 

höfða til háskólanema: 
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 „... af því að í raun og veru er ekkert svo mikið af afþreyingu í 

Reykjavík utan ákveðins tíma. Ég skil það ekki og mig langar ekki á 

barinn en mig langar eitthvað út og hvað get ég gert miðsvæðis“ 

 

 Nanna segist ekki kaupa þá röksemd að það sé ekki til fjármagn til að standa undir 

slíkri opnun, það hljóti alltaf að vera hægt að finna einhverja „... lausn í 

infrastrúktúrnum sem er þannig að það sé hægt að búa til fjármagn“, hún bætir við að 

ef seldir eru drykkir á samkeppnishæfu verði, þá ætti að vera raunhæft að hafa frítt inn 

og hafa opið annað hvert föstudagskvöld til klukkan níu eða tíu. Ennfremur megi ekki 

gleyma því að það sé verið að búa til „langtímasamband“ við þennan markhóp, slíkt sé 

miklu skynsamlegra út frá „markaðslegum pælingum“, heldur en að rýna í „einhvern 

skyndigróða.“ Sumar „stemningssýningar“ henti einkar vel fyrir slíkar opnanir, það sé 

ekki nóg hafa stefnu það verði einnig að hugsa út í markhópinn. 
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VIÐAUKI VI – DRAUMALISTASAFN HÁSKÓLANEMANS 

 

Það var allur gangur á því hvort viðmælendum fannst þurfa að breyta einhverju á 

listasöfnum, nokkrir voru ánægðir með þau eins og þau eru, einn sagðist ekki gera 

neinar kröfur um neitt, hann færi með opnum huga á listasafnið og veldi úr það sem 

hentaði honum hverju sinni. Þegar horft er til þess hvort listmenntun nemenda hafi 

eitthvað að segja varðandi hvort þeim finnist breytinga þörf á söfnum eður ei, er það 

misjafnt. Þeir sem hafa listmenntun höfðu reyndar oftar sterkari skoðanir og meiri 

þekkingu á starfsemi safnanna og höfðu þeir því oft meira til málanna að leggja en hinir 

sem hafa enga listmenntun. Það var hins vegar misjafnt á milli þessara listmenntuðu 

hvort þeir teldu að úrbóta væri þörf á söfnunum eður ei. Þar á meðal voru einstaklingar 

sem fannst að litlu þyrfti að breyta, á meðan aðrir vildu sjá róttækari breytingar eins og 

að sameina söfn, leggja niður þau smærri, stækka húsnæði og fjölga úrvali. Þessar 

ábendingar heyrðust aftur á móti líka hjá þeim sem hafa enga listmenntun.  

Hildur telur sem dæmi varhugavert að tæknivæða söfnin um of. Að hennar mati mun 

tíma safna koma aftur og það sé nauðsynlegt fyrir fólk að eiga sér athvarf í söfnunum, 

til að fá „break” frá hinu daglega amstri og öllu því áreiti sem fylgir tölvum, símum og 

spjaldtölvum, fólk eigi eftir að átta sig á þessu.  

Fjóla segist vilja sjá meiri fjölbreytni og stærri söfn, helst eitt allsherjar þar sem 

maður geti fengið heildarsýn yfir alla myndlistarsöguna, en svo væri hægt að hafa önnur 

minni samhliða: 

 
Ætli það myndi ekki vera sitt lítið af hverju, skilurðu, kannski ekkert 

rosalega stór rými, eitt rými með klassísku meisturunum, eitt rými 

með höggmyndum og svoleiðis. Já ég hugsa það og kannski eitt rými 

með svona nýrri, svona fjölbreytileika, ekki bara í málverkunum 

heldur þessu listformi. Mér finnst vanta eitt svona stórt þar sem 

maður getur labbað í gegnum íslenska sögu og íslenska þróun, þyrfti 

að vera finnst mér vera eitt svo stórt og svo mættu vera önnur minni, 

en það þarf einhvern veginn að vera eitt allsherjar. Þess vegna þyrftu 

kannski ekki að vera nema, eitt til tvö verk eftir hvern höfund á svona 

stóru safni, svo ef maður hefur áhuga þá getur maður farið á minna 

safnið frekar. 

 

Að mati Önnu, þarf draumalistasafnið að bjóða upp á fjölbreytni og eitthvað sem tengist 

hennar áhugasviði, þar sem hún geti sótt sér innblástur eða séð eitthvað nýtt. Hulda 

segir aftur á móti ekki vera með neinar fyrirfram gefnar hugmyndir eða kröfur, hún fari 

með opnum huga: „Maður fer bara inn í þann gír sem að hentar, í það sem maður er að 

fara.“ 
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Karen finnst listasöfnin hér heima allt of lítil og vill hafa þau stærri og meiri 

fjölbreytni. Hún segist hafa það á tilfinningunni að söfnin lumi á gersemum sem megi 

draga oftar fram:  

 

Náttúrulega rýmið er mjög mikilvægt og lýsingin og fræðslan sem þú 

færð, þú getir einmitt pínu kíkt bak við tjöldin og það sé verið að segja 

frá safnastarfinu, þetta sé ekki bara einhverjar geymslur fullar af 

menningarminjum, það sé dálítið verið að ýta því út. 

 

Hildur og Nanna eru með frekar svipaða sýn á draumalistasafnið, að þeirra mati á 

kaffihúsið eða veitingastaðurinn að vera staðsettur á jarðhæð svo að hann sé öllum 

sýnilegur og aðgengilegur, það eigi ekki að þurfa að borga sig inn á safnið til að geta 

snætt þar eitthvað, þannig stimpli safnið sig smá saman inn og verði að „suðupunkti“ 

þar sem gott sé að hittast og eiga góða stund. Þar gæti að auki verið safnabúð. 

Draumasafn Hildar er eins og nútímalistasafnið Kiasma í Helsinki:  

 
... er svo vel heppnað að því leyti, að þú varst með risastóran 

veitingastað, sem var með svona fínum hádegismat, rosagott að fara 

þarna í hádegismat, fullt af fólki sem gerði það burtséð frá því hvort 

að það var að fara á safnið eða ekki, svo þetta varð að rosalegum 

suðupunkti. Þú þurftir ekki að borga þig inn fyrir þetta, en bara 

ógeðslega góður matur, á þú veist viðráðanlegu verði. Þarna varstu 

með safnbúðina sem var rosalega current og þetta var bara, maður sá 

alveg að fólk kemur hingað til að hittast eða fara á fundi eða eitthvað 

og þarna ertu kominn með miklu meiri tengingu ... en það var 

relativelega miðsvæðis, það er ekki útúr, þannig að þú ert alveg með 

forsendurnar fyrir því að vera droppa inn ... Held að þú verðir að ná 

breiðari hópi af fólki sem að kemur ekkert endilega, þegar það er 

sýning í gangi, af því að það vantar meiri tengingu við almenning 

einhvern veginn, einmitt að öllum finnist þeir vera velkomnir og allt 

þetta.  

 

Nanna lýsir hér þeim atriðum sem hið fullkomna listasafn þarf til að bera 

að hennar mati: 

 
Draumalistasafnið það er hérna með góða safnbúð það er með 

kaffiteríu sem þig langar að dvelja í, það er með fræðslu, aðgengið er 

þitt, þú mátt ráða aðgenginu að upplýsingunum, þá eru textarnir 

skrifaðir eftir þessari þriggja þrepa formúlu, þar sem það helsta er 

fremst, aðeins ítarlegra í miðjunni með meiri texta og svo bara ennþá 

ítarlegra og þú getur ráðið hversu mikið þú vilt lesa þér til um verkið 

eða sýninguna. Það er interaktívt að því leyti, sem á við um 

sýninguna, þú ert ekki alltaf að sjá það sama, upplifunin er fjölbreytt, 

fjölbreyttar upplifanir. 
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VIÐAUKI VII – SAMANTEKT Á HELSTU ÚRBÓTATILLÖGUM 

HÁSKÓLANEMA OG STARFSMANNA LISTASAFNA 

 

 

              Samantekt á helstu niðurstöðum háskólanema og starfsmanna listasafna

Háskólanemar Starfsmenn listasafna

Hafa frídag 1x í viku eða bjóða upp á nemendaafslátt sem

einhverju nemur, eða jafnvel frítt inn fyrir háskólanema. 

Benda á að það er þegar frítt inn á eitt listasafnið, en það skilar sér samt ekki í aukinni

aðsókn háskólanema. Einn starfsmaður segist þó vera sammála þessu að því leyti að

gjaldtaka hefti aðgengi ákveðinna hópa að listasafninu og bendir á að íbúar þessa lands

eru búnir að borga fyrir aðganginn í formi skatta. Ná eigi frekar inn peningi af

ferðamönnum. Það sé hægt að gera á annan hátt eins og með sölu kaffiveitinga og eða

sölu úr safnbúð.

Bjóða upp á kvöldopnanir „Night at the museum“, sumar sýningar

henta einkar vel til þess, ekki rýna alltaf í skyndigróðann, það þarf

líka að horfa á gildi þess að rækta langtímasamband við

viðskiptavininn.

Eitt safnanna er þegar með kvöldopnun 1x í viku, aðspurð hvort að starfsmenn þar sjái

aukningu úr hópi háskólanema, telur starfsmaður svo vera. Aðra sögu segir safn nr. 2,

það varð að hætta kvöldopnun þar sem hún stóð ekki undir sér og fáir komu á þau

kvöld. Starfsmaður safns nr. 3 segir viljann ekki skorta varðandi kvöldopnun, en slíkt

strandi á fjármagni og mannskap sem sé af skornum skammti. Eins sé ekki mikill

skilningur né áhugi innanbúðar á að taka upp lengri, breytilegri opnunartíma almennt.

Þrír starfsmenn segjast átta sig á því að núverandi opnunartími listasafna henti engan

veginn vinnandi fólki, né fjölskyldufólki. Þá eru eftir helgarnar og þær eru nýttar í

útréttingar og ýmislegt stúss og því virðist sem að söfnin mæti afgangi í forgangsröðun

fólks. 

Bjóða upp á fleiri viðburði fyrir háskólafólk. T.d. tónleika á

listasöfnum. 

Sum listasafnanna segjast halda af og til tónleika á safninu, sem henti húsnæðinu, það

megi hins vegar ekki taka niður fyrir sig. Þau vilja meina að þeir hópar sem komi á

tónleika á safninu, líti bara á það sem tónleikastað, það sé ekki að gefa listinni gaum.

Annar starfsmaður segir engan vilja til að halda tónleika á sínu safni. 

 Leyfa myndatökur á listasöfnum og að þeim sé deilt á

samfélagsmiðlum (óbein dreifing), þannig fá listasöfnin fría

kynningu. 

Tvö safnanna leyfa þegar myndatökur, annað safnið sagðist meira að segja hafa verið

með átak í gangi þar sem gestir voru hvattir til að taka mynda af sér með listaverkinu og

birta það á Instagram en það vakti mun minni athygli en þau höfðu séð fyrir og vonað.

Þjálfa starfsfólk í móttöku upp í að vera meira „welcoming“, passa

að það fái fræðslu um sýninguna svo þau geti svarað spurningum

sem varða hana. 

-

Fækka listasöfnum og stækka, þau, auka fjölbreytni, það sé

hlutfallslega of dýrt inn á minni listasöfnin, tekur stuttan tíma að

fara í gegnum þau og lítið fæst fyrir peninginn.

-

Hafa fleiri “rúllandi sýningar”. 

Öll safnanna sögðust vera að gera eins vel og þau gætu miðað við efni og mannskap,

þau önnuðu ekki meiru. Þau vildu gjarnan gera meira en til þess þyrfti meiri fjármagn,

mannskap og einn nefndi stærri húsakost. 

Fækka sýningum en gera það vel, sem er gert, hafa fastasýningu

sem er til sýnis yfir lengri tíma og hafa frítt inn á hana en bjóða

samhliða upp á róterandi sýningar sem að kostar inn á. Sé þetta

gert er hægt að búa til metnaðarfullt fræðsluefni sem sé mikilvægt

upp á að hægt sé að efla safnafræðslu í skólunum.

Einn starfsmaður tekur undir þetta og segir að til þess að hægt sé að búa til fræðsluefni

fyrir skóla og skólahópa sem að sárvanti, þurfi að vera til staðar fastasýning sem vari

yfir lengri tíma. 

Bjóða upp á námskeið – hleypa hópum inn á söfn.
Eitt safnið er að gera þetta, hleypir inn mismunandi hópum inn utan hefðbundins

opnunartíma

Vera með fleiri innslög í fjölmiðlum þar sem hlið listamannsins er

kynnt, það vekur eftirtekt og áhuga. 

Starfsmenn benda á að oft eru í boði listamannaspjöll, þar sem listamaðurinn fylgir

gestum um sýninguna og útskýrir fyrir þeim sem fyrir augu ber, sárafáir háskólanemar

nýta sér þetta, sem séu vonbrigði: "að þau skuli ekki vera sjúk í þetta".

Vera með fræðslu, sýningar sem höfða til annara hópa, jaðarhópa.

Starfsmenn benda á að það eru oft sýningar, fræðsla og málþing í boði fyrir jaðarhópa,

þar sem málefni eins og jafnrétti, friðarmál og umhverfismál eru til umræðu, sem ættu

að höfða til háskólanema, samt sést þessi hópur að sögn starfsmanna örsjaldan.

Vera áberandi á samfélagsmiðlunum, sér í lagi fésbók, vera með

„eventa“ þar, fyrir marga er þetta viðburðasíðan þeirra.
Öll söfnin eru á fésbókinni.

Listasöfnin þurfa að auglýsa sig meira, margir vita ekki hvaða

listasöfn eru í boði eða hvað þau bjóða upp á.

Mörg listasafnanna auglýsa sig mjög vel: í blöðum, útvarpi, samfélagsmiðlum,

borgarstöndum. Hins vegar nefna starfsmenn þeirra að erfiðlega gangi að koma að

umfjöllun í fjölmiðlum og það sé einna helst að fjölmiðlar fjalli um sýningar ef þær

fjalla um þekkta einstaklinga. Þá gengur líka erfiðlega að fá hagsmuna- og félagasamtök

til að senda auglýsingar áfram á sína félagsmenn. Listasöfnin segjast senda auglýsingar

um listamannaspjöll á prófessora og háskólakennara deilda sem tengjast listasöfnunum

en að það skili sér ekki í aukinni aðsókn háskólanema.

Þar sem háskólanemar eru oftar en ekki foreldrar, þarf að bjóða

upp á vinnustofur fyrir foreldra og börn, þar sem er “action innan

sýningarinnar”.  

Öll listasafnanna bjóða upp á einhverja fjölskyldudagskrá, hvort sem það er í formi,

ratleiks, vinnusmiðju eða leiðsagnar fyrir fjölskyldur. Fram kom hins vegar að foreldrar

séu oft ómeðvitaðir um það sé í boði og séu því oft hissa þegar þeir átta sig á því sem

er í boði. Einnig finnist þeim þetta kærkomin viðbót við Ikea, Blómaval og

verslunarmiðstöðvarúntinn um helgar.

Sleppa bæklingum, það les þær enginn, vera frekar með

greinagóðar skýringar við listaverkin. 

Listasöfnin segjast leggja mikið upp úr greinargóðum lýsingum, þar sem þau ætli

gestinum ekki að vera sérfræðingar í viðfangsefninu.

Staðsetja kaffiteríu eða veitingastað á jarðhæð listasafnsins þannig

að staðurinn sé sjáanlegur að utan, hægt sé að fara og fá sér mat og

drykk án þess að borga sig inn á safnið, að safnið verði

„suðupunktur“, þar sem fólk getur mælt sér mót, smám saman

stimplar safnið sig inn. 

Einn starfsmaður tekur undir það að mikilvægt sé að hafa líka kaffihús inni á

listasafninu og nefnir að hann sjái mikinn mun á því hvað það sé meira líf í húsinu eftir

að kaffihúsið kom aftur þangað. Einnig auðveldi þetta örugglega þeim sem er feiminn

við listasafnið að koma þarna inn fyrir. Hins vegar heyrðist líka það sjónarmið að

kaffihús geti aldrei staðið undir sér eitt og sér á listasafni, það sé ekki svo mikill ágóði

af kaffisölu. 

Efla safnbúð, vera með vörur sem ekki fást annars staðar á

samkeppnishæfu verði og að það sé hægt að panta þær samhliða á

netinu.

Misjafnt var hvernig starfsfólk tók í þessa umræðu, safnbúðir safnanna eru misstórar og

úrval mismikið. Einn nefndi að þau vildu frekar hafa fáar vörur og lögðu áherslu á að

selja vörur úr héraði og fannst safnbúðir annarra allt og stórar og öllu ægði þar saman.
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VIÐAUKI VIII – KYNNINGARBRÉF VEGNA SPURNINGAKÖNNUNAR 

 

 
 

 

TITILL RANNSÓKNARVERKEFNIS: SAFNAÁHUGI ÍSLENSKRA HÁSKÓLANEMA Í TILFELLI 

LISTASAFNA  

 

Ágætu háskólanemar (núverandi og fyrrverandi) 

Ég væri ykkur mjög þakklát ef þið gæfuð ykkur tíma til að svara meðfylgjandi spurningakönnun er 

varðar háskólanema og menningu.  

Könnunin er nafnlaus og allar tilvitnanir órekjanlegar. Könnunin tekur 7-9 mínútur í svörun.  

 

Smellið á eftirfarandi slóð til að taka þátt: 

http://menningarneysla.questionpro.com 

  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna :) 

  

Anna María Bjarnadóttir 

Meistaranemi í menningarstjórnun 

Háskólinn á Bifröst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þú getur náð í rannsakanda í gegnum tölvupóst: annab15@bifrost.is eða í síma 893-1063 

 

 

 

  

http://menningarneysla.questionpro.com/
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VIÐAUKI IX – SPURNINGAKÖNNUN 

 

Áhugi háskólanema á listasöfnum 
Rannsókn á viðhorfum háskólanema á listasöfnum 

 
Rannsóknarverkefni þetta fjallar um áhuga háskólanema / listnema á listasöfnum og er unnið af Önnu 

Maríu Bjarnadóttur, meistaranema við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi hennar er Einar Svansson 

lektor við Háskólann á Bifröst og stundakennari við Háskólann í Reykjavík. 

 

Kæri háskólanemi (núverandi eða fyrrverandi), ég væri þér mjög þakklát ef þú sæir þér fært að taka 

þátt í meðfylgjandi spurningakönnun sem tekur 7-9 mínútur að svara. Þetta er að sjálfsögðu 

nafnlaus könnun og allar tilvitnanir eru órekjanlegar. Þátttakendur eru hvorki skyldugir að taka þátt í 

könnuninni og eins geta þeir sleppt að svara einstökum spurningum kjósi þeir það.  

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina eða þú hefur einhverjar ábendingar, þá er 

velkomið að hafa samband við mig með því að senda mér tölvupóst á netfangið: annab15@bifrost.is 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna :) 

 

Anna María Bjarnadóttir  

 

 

 

1. Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi  

(Hversu sammála eða ósammála ertu ofangreindri fullyrðingu? Veljið einn svarmöguleika)  

 
1. Mjög sammála 

2. Frekar sammála 

3. Hvorki sammála né ósammála 

4. Frekar ósammála 

5. Mjög ósammála 

 
2. Hvers konar menningarlífi tekur þú helst þátt í og hversu oft? 

(Fjölval: Veljið allt sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 
 12 sinnum 

á ári eða 

oftar                                                                                                                                                                                           

 8-11                                                                                                

sinnum ári 

ári                                                                                                                                                

 5-7                                                                                               

sinnum á 

ári                                                                                                    

2-4 sinnum 

á ári                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Einu sinni 

á ári eða 

sjaldnar                                                                                                                                                                                                                                                                

Aldrei 

Tónleikar 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Leikhús 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Listasöfn/gallerí 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ljósmyndasýningar 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bókasöfn 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðrir menningarviðburðir 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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3. Leggðu mat á með hverjum og hversu oft þú ferð á listasöfn? 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 
 Mjög oft Frekar oft Frekar 

sjaldan 

Mjög 

sjaldan 

Aldrei Á ekki 

við/get ekki 

svarað 

Ein/n 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vini/um 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Maka 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Barni/börnum 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Öðrum ættingjum (foreldrum, systkinum, 

frændfólki) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Með skólanum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
4. Hversu sammála eða ósammála ertu því að eftirtalin atriði hamli því að þú sækir listasöfn? 
(Fjölval, veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við). 

 
 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Það kostar of mikið inn 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tímaskortur 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Frestunarárátta 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Áhugaleysi á listasöfnum 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Önnur afþreying verður fyrir valinu 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Önnur ástæða 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
5. Hakaðu við þá upphæð sem að þú heldur að kosti inn á listasöfn 

 

1. 1,000 kr. eða minna 

2. 1,001 – 1,500 kr. 

3. 1,501 – 2,000 kr.  

4. 2,001 kr. eða meira 

5. Veit ekki 

 
6. Hvað heldur þú að kosti inn á listasöfn fyrir námsmenn? 

 

1. 1,000 kr. eða minna 

2. 1,001 -1,500 kr. 

3. 1,501-2,000 kr. 

4. 2,001 kr. eða meira 

5. Veit ekki 
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7. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum, varðandi það hversu oft eða 

sjaldan þú ferð á listasöfn? 
(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 
 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég færi oftar ef það væri frítt inn 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég fer oft af því að ég er með Menningarkort 

Reykjavíkur ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég færi oftar ef það kostaði minna inn 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst núverandi aðgangseyrir sanngjarn 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst að aðgangseyrir eigi að miðast við stærð 

sýningar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég fer oft af því að ég nýti mér nemendaafslátt 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

8. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum...? 

(Fjölval, veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við).  

 
 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég hef ekki áhuga á list/myndlist 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég veit hvaða listasöfn eru í boði og hvar þau eru 

staðsett ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég veit ekki hvað listasöfnin bjóða upp á  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég sé mikið af auglýsingum frá listasöfnunum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég tek ekki eftir að listasöfn séu á þeim miðlum sem 

ég nýti mér ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst listasöfn almennt nógu sýnileg 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
9. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um ástæðu þess að þú ferð á 

listasöfn?  

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Frí/dægrastytting ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Stefnumót ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Fræðsla ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skoða sýninguna ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Námstengt ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Önnur ástæða  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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10. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 
 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Mér finnst listasöfn óáhugaverð 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Listasöfn eru fræðandi og auka víðsýni mína á 

heiminum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst listasöfn stöðnuð/gamaldags 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég fer á listasöfn til verja gæðatíma með 

fjölskyldunni/vinum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst listasöfn ekki huga að þörfum 

fjölskyldna/barnafólks ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst listasöfn gott afdrep frá dagsins amstri, þar 

sem maður getur hlaðið batteríin og sótt sér 

innblástur 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mér finnst ég ekkert hafa að sækja á listasöfn, þar 

sem ég get séð þetta allt saman á netinu, þegar mér 

hentar og frítt 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
11. Hversu mikið eða lítið höfða mismunandi tegundir myndlistar til þín?  

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 
 Mjög mikið Frekar mikið Hvorki né Frekar lítið Mjög lítið / 

ekkert 

Málverk 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skúlptúr 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Innsetningar 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Gjörningalist 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Textíl 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Grafík 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Teikning 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ljósmyndun 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hljóðverk 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vídeóverk 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bókverk 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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12. Hvers konar myndlist höfðar mest til þín ? 

(Veljið einn svarmöguleika) 

 
1. Samtímalist 

2. Málverk eftir gömlu meistarana 

3. Alþýðulist 

4. Eitthvað með þekktum/auðveldum þemum  

5. Annars konar (hvers konar?) __________ 

 
13. Hversu oft fórstu á listasafn í æsku (4-17 ára)? 

(Veljið einn svarmöguleika) 

1. Aldrei 

2. Einstaka sinnum 

3. 1-2 sinnum á ári 

4. 3-4 sinnum á ári 

5. 5 sinnum eða oftar á ári 

 

14. Leggðu mat á með hverjum og hversu oft þú fórst á listasöfn í æsku (4-17 ára)? 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

  

 Mjög oft Frekar oft Frekar 

sjaldan 

Mjög 

sjaldan 

Aldrei Á ekki 

við/get ekki 

svarað 

Ein/n 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Foreldrum 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ættingjum 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vini/um 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Í tengslum við skólaheimsókn 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Öðrum 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
15. Hversu sammála eða ósammála ertu því að heimsóknir þínar á listasöfn í æsku (4-17 ára), 

hafi haft áhrif á áhuga þinn á listasöfnum? 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

  

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Heimsóknir á listasöfn í æsku, juku ekki listáhuga 

minn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Heimsóknir á listasöfn í æsku, gáfu mér hugmynd um 

hvað ég vildi verða í framtíðinni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Heimsóknir á listasöfn í æsku, juku ekki víðsýni mína 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Heimsóknir á listasöfn í æsku, kenndu mér hvernig 

maður hegðar sér á söfnum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég man ekkert eftir þessum heimsóknum og þær ýttu 

ekkert undir listáhuga minn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Heimsóknir í æsku á listasöfn, voru áhrifaríkar að ég 

fór fljótlega aftur með foreldrum mínum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 



 

176 

 

16. Hversu sammála eða ósammála ertu því að eftirfarandi atriði úr æsku (4-17 ára), hafi haft 

áhrif á viðhorf þitt til lista og menningar? 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 
 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Á ekki 

við/get ekki 

svarað 

Það var lítið af málverkum á æskuheimili mínu 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Það var mikil áhersla lögð á bóklestur heima hjá 

mér ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Það var lítið hlustað á tónlist (klassíska) heima 

hjá mér ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Ég æfði tónlist sem krakki 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Það að foreldar/ættingjar mínir voru 

listmenntaðir ýtti ekki undir listáhuga minn  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Það að foreldrar mínir voru listmenntaðir, olli 

því að ég valdi sjálf/ur listmenntun síðar meir ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Það var oftar farið í leikhús heldur en á söfn 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Við fórum frekar á aðrar tegundir safna heldur 

en listasöfn ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
17. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum, er tengjast upplifun af síðustu 

heimsókn á íslenskt listasafn? 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 
 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég fékk allar nauðsynlegar upplýsingar við komuna á 

safnið ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér fannst ég ekki hafa nægilega þekkingu á því sem 

fyrir augu bar  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Upplifun mín af síðustu heimsókn á listasafn var 

ánægjuleg ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér fannst vanta upplýsingar um verkin 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér fannst ég velkomin/n og falla vel í hópinn 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér fannst ég ekki geta verið ég sjálf/ur og ég þyrfti 

að setja mig í ákveðnar stellingar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Viðmót starfsfólksins var gott 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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18. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum, um þau atriði sem einkenna 

gott listasafn? 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

  

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Stórt safn 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Flott hönnun - ytri sem innri 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Fjölbreytni listaverka 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Flott safnbúð með fjölbreyttu vöruúrvali 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vel staðsett kaffihús/veitingastaður með girnilegum 

matseðli ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Leiðsagnir 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Upplýsingar um listaverkið/listamanninn 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Öflug heimasíða sem er reglulega uppfærð 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Hæft starfsfólk 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
19. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? Ég reyni að heimsækja 

listasöfn þegar ég ferðast erlendis af því að... 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

  
 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Á ekki 

við/get ekki 

svarað 

Erlend listasöfn eru betri en hér heima af því 

þau bjóða upp á meiri fjölbreytni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Erlend listasöfn eru betri af því að það 

kostaryfirleitt lítið sem ekkert inn á þau ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 Erlend listasöfn eru yfirleitt í stórum og   

glæsilegum byggingum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Mér finnst myndlistarsaga annarra landa 

áhugaverðari ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
20. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

(Fjölval: Veljið það sem við á - má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

  
 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

 Listasöfn eru bara fyrir útvaldan hóp  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Listasöfn eru fyrir alla, óháð aldri, kyni, menntun og 

stöðu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 Listasöfn eru bara fyrir þá sem hafa vit á myndlist 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Þú þarft enga sérstaka þekkingu til að fara á listasafn 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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21. Hvert er kyn þitt? 

 

1. Karl  

2. Kona 

3. Annað __________ 

 

23. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

(Veljið einn svarmöguleika) 

 

1. Grunnskólapróf 

2. Sveinspróf/meistarapróf í iðngreinum 

3. Stúdentspróf 

4. Grunnnám (BA, BS, BEd eða sambærilegt) 

5. Nám á meistarastigi (diplóma, MBA eða sambærilegt) 

6. Meistaranám (MA, MSc eða sambærilegt) 

7. Doktorsnám (dr.phil., Ph.D. eða sambærilegt)  

8. Önnur menntun (hvaða?) __________ 

 

24. Við hvaða háskóla stundar þú nám? 

(Veljið einn svarmöguleika) 

 

1. Háskóla Íslands 

2. Háskólann í Reykjavík 

3. Listaháskóla Íslands 

4. Háskólann á Bifröst 

5. Háskólann á Akureyri 

6. Ég hef lokið námi 

7. Önnur menntastofnun (hver?) __________ 

 

25. Á hvaða sviði/deild stundar þú nám? 

(Veljið einn svarmöguleika – má sleppa þessari spurningu ef þú ert ekki háskólanemi). 

 

1. Félagsvísindasviði  

2. Heilbrigðisvísindasviði 

3. Hugvísindasviði 

4. Menntavísindasviði 

5. Verkfræði- og náttúruvísindasviði 

6. Þverfræðilegt nám 

7. Nám á vegum LHÍ 

8. Annað/önnur (hvaða?) __________ 

 

26. Hvaða listmenntun hefur þú? 

(Fjölval: Veljið það sem við á, má sleppa þeim svarliðum sem eiga ekki við) 

 

 Háskólanám Framhaldsskól

anám 

Einstök 

námskeið 

Á ekki við/get 

ekki svarað 

Myndlistarmenntun 
❏ ❏ ❏ ❏ 

Leiklistarmenntun 
❏ ❏ ❏ ❏ 

Söngmenntun 
❏ ❏ ❏ ❏ 

Tónlistarmenntun 
❏ ❏ ❏ ❏ 

Dansmenntun 
❏ ❏ ❏ ❏ 

Hönnunarnám 
❏ ❏ ❏ ❏ 
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27. Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna – þín þátttaka skiptir máli! 
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VIÐAUKI X – MYNDIR – VIÐBÓTANIÐURSTÖÐUR 

 

 

 
Mynd A: Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi. (Sp. 1 vs. Sp. 23) 

 
 

 
Mynd B: Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi. (Sp. 1 vs. Sp. 24) 
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Mynd C: Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi. (Sp. 1 vs. Sp. 21) 

 

 

 
Mynd D: Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi. (Sp. 1 vs. Sp. 13) 
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Mynd E: Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi. (Sp. 1 vs. 16D) 

 
 

 
Mynd F: Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi. (Sp.1 vs. 16C) 
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Mynd G: Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi. (Sp.1 vs. 16B) 

 

 

 
Mynd H: Ég tek virkan þátt í lista- og menningarlífi. (Sp.1 vs. 16E) 
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Mynd I: Hversu oft ferðu á listasöfn með skólanum? (Sp. 3F vs. Sp. 23) 

 
 

 
 

Mynd J: Hversu sammála ertu því að tímaskortur hamli því að þú sækir listasöfn? (Sp. 4 vs. Sp. 23) 
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Mynd K: Ég hef ekki áhuga á list/myndlist. (Sp. 8A vs. Sp. 23) 

 
 

 
Mynd L: Ég hef ekki áhuga á list/myndlist. (Sp. 8A vs. Sp. 26A) 
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Mynd M: Ég hef ekki áhuga á list/myndlist. (Sp. 8A vs. Sp. 26D) 

 
 

 
 

Mynd N: Ég hef ekki áhuga á list/myndlist. (Sp. 8A vs. Sp. 21) 
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Mynd O: Ég hef ekki áhuga á list/myndlist. (Sp. 8A vs. Sp. 16E) 
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