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Útdráttur	
Öll	 söfn	 sinna	 mikilvægu	 menntunarhlutverki.	 Þessi	 ritgerð	 fjallar	 um	 rannsókn	 á	

safnfræðslu	 fyrir	 ung	 börn	 á	 höfuðsöfnunum	 þremur:	 Listasafni	 Íslands,	

Náttúruminjasafni	 Íslands	og	Þjóðminjasafni	 Íslands.	Ung	börn	eru	stór	hluti	safngesta,	

hvort	sem	þau	koma	á	safnið	sem	hluti	af	fjölskyldu	eða	skólahóp,	en	hvaða	fræðsla	er	í	

boði	fyrir	þennan	hóp	og	hvaða	leiðir	fara	söfnin	til	þess	að	koma	til	móts	við	sérstakar	

þarfir	 ungra	 barna?	 Rannsóknin	 leitast	 til	 að	 svara	 þessum	 	 spurningum	 með	

aðferðafræði	 grundaðrar	 kenningar	 að	 leiðarljósi.	 Markhópurinn	 ung	 börn	 er	

skilgreindur	 og	 hann	 skoðaður	 með	 tilliti	 til	 þroska-	 og	 námskenninga	 auk	 þess	 sem	

fjallað	 er	 um	 menntunarhlutverk	 safna	 og	 upphaf	 safnfræðslu	 á	 Íslandi.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	leiddu	í	ljós	að	höfuðsöfnin	bjóða	öll	upp	á	einhverskonar	fræðslu	fyrir	

ung	börn	og	að	þau	 fara	bæði	 líkar	og	ólíkar	 leiðir	 til	þess	að	koma	 til	móts	við	þarfir	

ungra	barna	í	fræðslunni.	
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Abstract	
All	museums	 have	 an	 important	 educational	 role.	 This	 thesis	 focuses	 on	 the	 study	 of	

museum	education	for	young	children	at	Iceland‘s	three	leading	museums:	the	National	

gallery	 of	 Iceland,	 the	 Icelandic	 museum	 of	 natural	 history	 and	 Iceland‘s	 national	

museum.	Young	children	make	up	a	large	portion	of	museum	guests,	whether	they	visit	

the	 museum	 as	 a	 part	 of	 a	 family-	 or	 school	 group,	 but	 what	 museum	 education	 is	

available	 to	 this	 group	 and	 what	 measures	 do	 the	 museums	 take	 to	 meet	 young	

children‘s	 special	 needs	 within	 that	 education?	 The	 study	 seeks	 to	 answer	 those	

questions	using	the	methodology	of	grounded	theory.	A	definition	of	young	children	as	

a	 target	group	 is	provided	and	the	group	 is	examined	with	regards	 to	developmental-	

and	educational	theories.	The	educational	role	of	the	museum	is	discussed	as	well	as	a	

brief	 history	 of	 museum	 education	 in	 Iceland.	 The	 study	 revealed	 that	 all	 three	

museums	offer	some	kind	of	museum	education	to	young	children	and	that	they	take	

both	 similar	 and	different	ways	 in	 order	 to	meet	 the	 special	 needs	of	 young	 children	

within	that	education.	
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1 	Inngangur	
Ung	börn	eru	leiðtogar	framtíðarinnar.	Þau	munu	einn	daginn	bera	ábyrgð	á	því	að	skrá	

og	 varðveita	 menningarsögu	 samfélagsins.	 Söfn	 geta	 skapað	 mikilvæg	 sambönd	 við	

þennan	hóp	með	því	að	opna	fyrir	honum	dyrnar	og	bjóða	hann	velkominn.	Virðing	fyrir	

börnum	og	skilningur	á	því	hvernig	þau	byggja	upp	þekkingu	á	veröldinni	 í	kringum	sig	

setur	 tóninn	 fyrir	 ævilangt	 samband	 barnanna	 við	 söfn	 (Shaffer,	 2011,	 bls	 46).	

Samkvæmt	Ambrose	og	Paine	er	stærsta	áskorun	safna	á	tuttugustu	og	fyrstu	öldinni	sú	

að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	söfn	eru	fyrir	fólk	og	að	framtíðar	velgengni	þeirra	veltur	á	

því	hversu	vel	söfn	þekkja	og	koma	til	móts	við	þarfir	þeirra	(Ambrose	og	Paine,	2012,	

bls	27).	Á	mörgum	söfnum	hafa	hugmyndir	um	almenning	og	safngesti	sem	formlausan	

fjölda	 fólks	 vikið	 fyrir	 hugmyndinni	 um	 markhópa	 (Hooper-Greenhill,	 1999,	 bls	 259).	

Þekking	 á	 markhópnum	 ung	 börn	 er	 gríðarlega	 mikilvæg	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	

skipuleggja	 starf	 sem	 hentar	 þroskastigi	 hans.	 Þar	 er	 gagnlegt	 að	 hlusta	 á	 hugmyndir	

kenningasmiða	 eins	 og	Dewey,	 Piaget,	 Vygotsky,	Gardner	 og	 Egan	 sem	allir	 hafa	 deilt	

viðhorfum	 sínum	um	það	 hvernig	 börn	 læra	 og	 gefið	 góða	 innsýn	 í	 það	 hvernig	 börn	

byggja	upp	skilning	og	þekkingu	(Shaffer,	2011,	bls	42).		

Markmið	mitt	með	þessari	ritgerð	er	að	skoða	hvað	einkennir	markhópinn	ung	börn,	

hvaða	safnfræðsla	er	í	boði	fyrir	hann	á	Listasafni	Íslands,	Náttúruminjasafni	Íslands	og	

Þjóðminjasafni	 Íslands	 og	 hvaða	 leiðir	 söfnin	 fara	 til	 þess	 að	 koma	 til	móts	 við	 þarfir	

ungra	 barna	 í	 fræðslunni.	 Í	 þessari	 ritgerð	 hef	 ég	 skilgreint	 ung	 börn	 sem	 börn	 á	

leikskólaaldri.	Í	ritgerðinni	eru	bæði	notuð	hugtökin	,,ung	börn”	og	,,leikskólabörn”	fyrir	

markhópinn.		

Listasafn	 Íslands,	 Náttúruminjasafn	 Íslands	 og	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 eru	 þrjú	 ólík	

söfn	sem	starfa	á	mismunandi	sviðum.	Það	sem	þau	eiga	öll	sameiginlegt	er	að	þau	eru	

höfuðsöfn.	Annar	kafli	ritgerðarinnar	fjallar	um	þessi	söfn,	hlutverk	þeirra	og	starfsemi.	

Höfuðsöfnin	 voru	 valin	 sem	 vettvangur	 fyrir	 þessa	 rannsókn	 vegna	 þess	 að	 eitt	 af	

meginhlutverkum	þeirra	er	að	vera	leiðandi	afl	 í	 íslensku	safnastarfi.	Það	má	því	álykta	

að	önnur	íslensk	söfn	líti	til	þeirra	og	þess	sem	þau	eru	að	gera	þegar	þau	skipuleggja	sitt	

eigið	 starf.	 Margt	 bendir	 til	 þess	 að	 höfuðsöfnin	 séu	 að	 veita	 ungum	 börnum	 aukna	
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athygli	 en	 til	 að	mynda	héldu	 söfnin	 þrjú	 sameiginlegan	 vorfund	 í	 apríl	 2019	þar	 sem	

þema	fundarins	var:	Að	mennta	börn	í	söfnum:	barnamenning.		

Þriðji	kafli	fjallar	um	menntunarhlutverk	safna	og	fræðslu	á	söfnum.	Nám	snýst	um	

meira	en	að	 læra	staðreyndir,	það	 felur	einnig	 í	 sér	 reynslu	og	 tilfinningar.	Að	 læra	er	

eitthvað	 sem	við	 gerum	og	 við	 gerum	það	öll	 á	mismunandi	 hátt	 (Ambrose	og	 Paine,	

2012,	bls	6).	Söfn	hafa	notið	góðs	af	rannsóknum	sem	skoða	það	hvernig	fólk	lærir	best.	

Þessar	 rannsóknir	 þróast	 á	miklum	hraða	og	því	 getur	mikið	 af	 því	 sem	við	 vitum	um	

nám	 í	 samtímanum	 litið	 öðruvísi	 út	 í	 framtíðinni	 (Ambrose	 og	 Paine,	 2012,	 bls	 6).	 Til	

dæmis	 þótti	 einstefnulærdómur,	 þar	 sem	 þekking	 var	 færð	 frá	 einum	 einstaklingi	 til	

annars,	 eitt	 sinn	 vera	 áhrifaríkasta	 kennsluaðferðin	 á	 söfnum	 en	 í	 dag	 er	

hugsmíðahyggja,	sem	gerir	ráð	fyrir	virkri	þátttöku	einstaklingsins	 í	eigin	námi,	ríkjandi	

hugmyndafræði	 í	 safnastarfi.	 Námskenning	 hugsmíðahyggju	 og	 fjölgreindakenning	

Howard	Gardner	eru	skoðaðar	og	gefið	er	stutt	yfirlit	yfir	sögu	safnfræðslu	á	Íslandi.		

Fjórði	kafli	fjallar	um	markhópinn	ung		börn.	Samkvæmt	Jensen	verða	söfn	að	geta	

tengt	við	lífsreynslu	þeirra	gesta	sem	þau	eru	að	reyna	að	ná	til	í	gegnum	skipulagt	starf	

(Jensen,	1999,	bls	110),	eins	og	fræðslustarf	eða	barnastarf.	Kaflinn	leitast	við	að	útskýra	

hvað	það	er	sem	gerir	börn	að	einstökum	hópi	safngesta	með	tilliti	til	þroskakenninga	og	

námskenninga.	Kenning	Piaget	um	vitsmunaþroska	barna	getur	gefið	safnakennurum	og	

öðrum	sem	koma	að	safnfræðslu	 innsýn	 í	það	hvernig	ung	börn	hugsa.	Eins	og	kemur	

fram	í	kaflanum	hugsa	börn	á	öðruvísi	hátt	en	fullorðnir	og	það	þarf	að	taka	tillit	til	þess	

þegar	 fræðsla	 og	 sýningar	 fyrir	 þau	 er	 skipulögð.	Hugmyndafræði	 Reggio	 Emilia	 hefur	

verið	 vinsæl	 í	 leikskólastarfi	 síðustu	 áratugi.	 Safnfræðingurinn	 Elee	 Kirk	 leggur	 til	 að	

Reggio	aðferðin	geti	einnig	nýst	vel	í	safnfræðslu.	Kirk	hafði	sérstakan	áhuga	á	upplifun	

ungra	 barna	 á	 söfnum	 og	 kynntist	 Reggio	 aðferðinni	 í	 gegnum	 rannsóknir	 sínar	 með	

ungum	börnum	á	náttúruminjasafni.	Umfjöllun	um	Reggio	Emilia	í	fjórða	kafla	byggir	að	

stórum	hluta	á	skrifum	Kirk.	Ung	börn	eru	einstakur	hópur	að	því	leyti	að	þau	heimsækja	

söfn	 sem	 hluti	 af	 öðrum	 hópum.	 Í	 lok	 kaflans	 er	 fjallað	 um	 þessa	 hópa	 en	 þeir	 eru	

fjölskyldur	og	skólahópar.		

Fimmti	kafli	 fjallar	um	rannsóknina	á	safnfræðslu	 fyrir	ung	börn	á	höfuðsöfnunum	

þremur.	Aðferðafræði	 rannsóknarinnar	er	kynnt	og	útskýrð	og	 í	 kjölfarið	er	umfjöllum	
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um	þá	safnfræðslu	sem	söfnin	bjóða	upp	á	fyrir	ung	börn.	Í	lok	kaflans	eru	umræður	þar	

sem	fræðslustarf	safnanna	er	borið	saman.		

	 Í	 sjötta	 kafla	 er	 fjallað	 nánar	 um	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 og	 þær	 ræddar	

með	tilliti	til	fræðilegra	heimilda.	Í	 lok	ritgerðar	er	niðurlag	þar	sem	helstu	niðurstöður	

eru	teknar	saman.		
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2 Höfuðsöfn	
Í	þessum	kafla	verður	byrjað	á	því	að	skilgreina	hugtakið	,,höfuðsafn”.	Það	er	mikilvægt	

fyrir	 samhengi	 rannsóknarinnar	að	skilja	hvað	hugtakið	 felur	 í	 sér	og	hvað	það	er	sem	

greinir	höfuðsöfn	frá	öðrum	söfnum.	Eins	og	kom	fram	í	innganginum	valdi	ég	að	fjalla	

um	þessi	söfn	vegna	þess	að	þau	gegna	mikilvægu	hlutverki	í	íslensku	safnastarfi.		

Á	 Íslandi	starfa	þrjú	höfuðsöfn.	Þau	eru	Listasafn	 Íslands,	Náttúruminjasafn	 Íslands	

og	 Þjóðminjasafn	 Íslands.	 Listasafn	 Íslands	 er	 höfuðsafn	 á	 sviði	 myndlistar,	

Náttúruminjasafn	Íslands	er	höfuðsafn	á	sviði	náttúrufræða	og	Þjóðminjasafn	Íslands	er	

höfuðsafn	 á	 sviði	 þjóðminjavörslu.	 Fyrstu	 safnalögin	 voru	 sett	 árið	 2001.	 Með	

safnalögum	 nr.	 106/2001	 voru	 sett	 rammalög	 utan	 um	 safnastarfsemi	 á	 Íslandi	 og	

hugtakið	 safn	 var	 í	 fyrsta	 sinn	 skilgreint	 (Helga	 Vollertsen,	 2013,	 bls	 15).	 Safn	 var	

skilgreint	sem:	

[…]	 stofnun,	 opin	 almenningi,	 sem	 hefur	 það	 hlutverk	 að	 safna	 heimildum	 um	
manninn,	sögu	hans,	umhverfi	og	náttúru	landsins,	standa	vörð	um	þær,	rannsaka,	
miðla	 upplýsingum	 og	 hafa	 þær	 til	 sýnis	 svo	 að	 þær	 megi	 nýtast	 til	 rannsókna,	
fræðslu	og	skemmtunar	(Safnalög	nr.	106/2001).	

Í	lögunum	var	sömuleiðis	í	fyrsta	skipti	minnst	á	höfuðsöfn.	Í	fimmtu	grein	laganna	segir:	

Höfuðsöfn	 eru	 í	 eigu	 íslenska	 ríkisins	 og	 eru	miðstöð	 safnastarfsemi	 hvert	 á	 sínu	
verksviði.	 Höfuðsöfn	 skal	 stofna	 með	 lögum	 þar	 sem	 nánar	 er	 kveðið	 á	 um	
starfsemi	 þeirra.	 Höfuðsöfn	 eru	 öðrum	 söfnum	 til	 ráðgjafar	 og	 stuðla	 þau	 að	
samvinnu	 safna	 og	 samræmdri	 safnastefnu	 hvert	 á	 sínu	 sviði	 (Safnalög	 nr.	
106/2001)	

Í	meistararitgerð	 sinni	 ,,Hlutverk	 og	 staða	 íslenskra	 höfuðsafna”	 frá	 2013	 skoðaði	

Helga	Vollertsen	uppruna	íslensku	höfuðsafnanna.	Helga	skrifar	að	í	svari	frá	mennta-	og	

menningamálaráðuneytinu,	 um	 hvaðan	 skilgreiningin	 á	 höfuðsöfnum	 sé	 fengin,	 komi	

fram	að	það	megi	ætla	að	hugmyndin	um	skilgreiningu	á	höfuðsöfnum	sé	 innblásin	af	

dönskum	lögum	(Helga	Vollertsen,	2013,	bls	43).	Margt	er	 líkt	með	íslensku	og	dönsku	

safnalögunum.	Í	fyrsta	lagi	þá	er	í	dönsku	lögunum	talað	um	,,hovedmuseer”	og	eru	þau	

þrjú	líkt	og	á	Íslandi.	Í	öðru	lagi	er	skipting	dönsku	höfuðsafnanna	í	þrjú	svið	sú	sama	og	

á	Íslandi	þar	sem	Nationalmuseet	er	höfuðsafn	á	sviði	menningarsögu,	Statens	Museum	

for	 Kunst	 er	 höfuðsafn	 á	 sviði	 myndlistar	 og	 Københavns	 Universitets	 Statens	
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Naturhistoriske	Museum	er	höfuðsafn	á	 sviði	náttúrufræða	 (Museumsloven	nr.	473	af	

07/06/2001).		

2.1 	Safnalög	frá	árinu	2001	
Í	 fimmtu	grein	 laganna	er	 tekið	 fram	að	höfuðsöfnin	eigi	að	kalla	eftir	 safnastefnu	

þeirra	 safna	 sem	 starfa	 á	 þeirra	 sviði.	 Höfuðsöfnin	 skulu	 á	 fjögurra	 ára	 fresti	 semja	

sameiginlega	 stefnuyfirlýsingu	 fyrir	 það	 safnasvið	 sem	 þau	 veita	 forstöðu	 og	 skal	

stefnuyfirlýsingin	 og	 verkáætlun	 vera	 kynnt	 safnaráði	 (Safnalög	 nr.	 106/2001).	 Um	

starfsemi	höfuðsafnanna	stendur	eftirfarandi:	

Þjóðminjasafn	 Íslands	 er	 höfuðsafn	 á	 sviði	 þjóðminjavörslu.	 Þjóðminjasafn	 Íslands	
annast	söfnun,	skrásetningu,	varðveislu	og	rannsóknir	á	minjum	um	menningarsögu	
þjóðarinnar	og	kynningu	þeirra,	innan	lands	og	utan.		

	

Listasafn	 Íslands	er	höfuðsafn	á	 sviði	myndlistar.	 Listasafn	 Íslands	annast	 [söfnun,	
skrásetningu,	 varðveislu],	 heimildasöfnun,	 kynningu	 og	 rannsóknir	 á	 íslenskri	
myndlist.	

	

Náttúruminjasafn	 Íslands	 er	 höfuðsafn	 á	 sviði	 náttúrufræða.	 [Náttúruminjasafn	
Íslands	 annast	 söfnun	 gripa,	 skrásetningu	 þeirra	 og	 varðveislu,	 kynnir	 náttúru	
Íslands	 og	 nýtingu	 náttúruauðlinda	 með	 sýningum	 og	 fræðslustarfi	 og	 annast	
rannsóknir	á	starfssviði	sínu.]	(Safnalög	nr.	106/2001).		

	

Þó	 svo	 að	 Náttúruminjasafn	 Íslands	 hafi	 í	 lögunum	 frá	 2001	 verið	 nefnt	 sem	

höfuðsafn	öðlaðist	það	ekki	eiginlega	stöðu	höfuðsafns	fyrr	en	árið	2007	þegar	lög	um	

Náttúruminjasafn	Íslands	nr.	35/2007	tóku	gildi.	

2.2 Safnalög	frá	árinu	2011	
Uppfærð	 safnalög	 nr.	 141/2011	 eru	 þó	 nokkuð	 ítarlegri	 en	 lögin	 frá	 2001.	

Skilgreiningunni	á	 söfnum	hefur	verið	breytt	og	eru	 söfn	nú	 skilgreind	 sem	varanlegar	

stofnanir	 sem	 starfa	 í	 þágu	 almennings,	 eru	 ekki	 rekin	 í	 hagnaðarskyni	 og	 eru	 opin	

almenningi	(Safnalög	nr.	141/2011).	Í	þriðju	grein	laganna	stendur	um	hlutverk	safna	að	

þau	 skuli	 með	 söfnun,	 skráningu,	 varðveislu,	 rannsóknum,	 sýningu	 og	 annarri	 miðlun	

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	
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heimildasöfn	aðgengileg	almenningi	og	fræðimönnum.	Söfn	skulu	hafa	það	að	leiðarljósi	

í	 starfi	 sínu	 að	 auka	 lífsgæði	 manna	 með	 því	 að	 efla	 skilning	 á	 þróun	 og	 stöðu	

menningar,	 lista,	náttúru	eða	vísinda.	Söfn	skulu	þess	að	auki	stunda	markvissa	söfnun	

muna	og	heimilda	til	þess	að	safnkostur	þeirra	gefi	sem	heildstæðasta	mynd	af	sérsviði	

þeirra	 (Safnalög	 nr.	 141/2011).	 Í	 áttundu	 grein	 laganna	 er	 sérstaklega	 fjallað	 um	

höfuðsöfnin	þrjú;	 Listasafn	 Íslands,	Náttúruminjasafn	 Íslands	og	Þjóðminjasafn	 Íslands.	

Höfuðsöfnin	eiga	að	vera	öðrum	söfnum	 til	 ráðgjafar	 auk	þess	að	 stuðla	að	 samvinnu	

safna	 og	 samræmdri	 safnastefnu	 hvert	 á	 sínu	 sviði	 (Safnalög	 nr.	 141/2011).	 Að	 auki	

stendur	um	hlutverk	höfuðsafna:	

Höfuðsöfn	 skulu	 hafa	 forustu	 í	málefnum	 safna	 á	 sínu	 sviði,	 stuðla	 að	 eflingu	 og	
samræmi	 í	 safnastarfi	og	 leiða	 faglegt	 samstarf	 safna	og	annarra	aðila.	Höfuðsöfn	
skulu	leitast	við	að	efla	og	auka	þekkingu	og	færni	starfsfólks	safna.		

	

Höfuðsöfn	skulu	annast	kynningu	á	sérsviði	sínu	innan	lands	og	utan.	

	

Safnkostur	höfuðsafna	skal	vera	undirstaða	fræðslu-	og	sýningarstarfs	þeirra.	Hann	
skal	jafnframt	vera	aðgengilegur	til	rannsókna.	

	

Höfuðsöfn	 mega	 ekki	 taka	 við	 gjöfum	 sem	 kvaðir	 fylgja.	 Ráðherra	 getur	 veitt	
undanþágu	frá	þessu	ákvæði	ef	sérstök	rök	mæla	með	því	(Safnalög	nr.	141/2011).	

	

Í	eldri	safnalögunum	er	talað	um	að	höfuðsöfnin	séu	ráðgefandi	miðstöð	en	 í	nýju	

safnalögunum	 er	 talað	 um	 að	 þau	 skuli	 vera	 í	 forrystuhlutverki.	 Þetta	 er	 áhugaverð	

breyting	á	orðalagi,	 sérstaklega	með	 tilliti	 til	þess	að	þegar	 seinni	 safnalögin	voru	 sett	

árið	2011	var	Þjóðminjasafn	 Íslands	eina	höfuðsafnið	sem	hafði	gefið	út	 safnastefnu	á	

sínu	 sviði.	 Getur	 verið	 að	 breytt	 orðalag	 hafi	 átt	 að	 virka	 sem	 hvatning	 til	 Listasafns	

Íslands	og	Náttúruminjasafns	Íslands	að	gefa	út	safnastefnu	á	sínu	sviði?	

2.3 Listasafn	Íslands	
Listasafn	 Íslands	 var	 stofnað	 í	 Kaupmannahöfn	 í	 október	 árið	 1884	 (Listasafn	 Íslands,	

e.d.).	Safnið	var	stofnað	af	Birni	Bjarnarsyni	og	var	stofn	safnsins	gjafir	frá	listamönnum	

sem	 flestir	 voru	 danskir	 (Listasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Til	 að	 byrja	með	 var	 Listasafn	 Íslands	
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rekið	 sem	 sjálfstæð	 stofnun	 en	 árið	 1916	 ákvað	 Alþingi	 Íslendinga	 að	 gera	 safnið	 að	

deild	 í	Þjóðminjasafni	 Íslands	 (Listasafn	 Íslands,	e.d.).	Með	nýjum	 lögum	árið	1928	var	

safnið	svo	sett	undir	 stjórn	Menntamálaráðs	 (Listasafn	 Íslands,	e.d.).	 Í	dag	er	Listasafn	

Íslands	 í	 eigu	 og	 rekið	 af	 íslenska	 ríkinu	 og	 það	 starfar	 eftir	 reglugerð	 mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytisins	nr.	171/2014	og	myndlistarlögum	nr.	64/2012.		

Á	tímabilinu	1885	til	1950	voru	verk	Listasafns	Íslands	sýnd	í	Alþingishúsinu	en	árið	

1950	flutti	safnið	í	Safnahúsið	við	Suðurgötu	þar	sem	það	var	formlega	opnað	árið	1951	

(Listasafn	Íslands,	e.d.).	Árið	1987	fluttist	Listasafn	Íslands	að	Fríkirkjuvegi	7	þar	sem	það	

er	 enn	 til	 húsa	 (Listasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Að	 Fríkirkjuvegi	 sjö	 eru	 nokkrir	 sýningarsalir	 á	

þremur	 hæðum,	 safnbúð	 og	 kaffistofa	 (Listasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Skrifstofur	 Listasafns	

Íslands,	 sérfræðibókasafn	 og	 forvörsludeild	 eru	 til	 húsa	 að	 Laufásvegi	 12	 (Listasafn	

Íslands,	e.d.).	

Í	annarri	grein	myndlistarlaga	nr.	64	frá	árinu	2012	stendur	um	hlutverk	Listasafns	

Ísland	 að	 safnið	 skuli	 einkum	 leitast	 við	 að	 safna	 íslenskri	 myndlist,	 vera	 miðstöð	

varðveislu,	 rannsókna,	 heimildasöfnunar	 og	 miðlunar	 á	 íslenskri	 myndlist.	 Listasafn	

Íslands	skuli	þess	aukis	veita	öðrum	listasöfnum	ráðfgjöf,	stuðla	að	samvinnu	listasafna	

og	vinna	að	samræmdri	 safnastefnu	á	 sviði	myndlistar	 (Myndlistarlög	nr.	64/2012).	 	Á	

heimasíðu	Listasafns	Íslands	stendur	að	safnið	sé	þjóðlistasafn	sem	leggur	megináherslu	

á	 19.	 og	20.	 aldar	 list,	 íslenska	 sem	erlenda,	 og	 að	 safnið	eigi	merkasta	 safn	 íslenskra	

verka	hér	á	landi	eftir	alla	helstu	myndlistarmenn	þjóðarinnar	(Listasafn	Íslands,	e.d.).		

2.4 Náttúruminjasafn	Íslands	

Náttúruminjasafn	Íslands	var	stofnsett	með	lögum	árið	2007	en	saga	þess	nær	aftur	til	

ársins	 1887	 þegar	 Íslenzkt	 náttúrufræðisfélag	 var	 stofnað	 í	 Kaupmannahöfn	

(Náttúruminjasafn	Íslands,	e.d.).	Safnið	starfar	eftir	lögum	um	Náttúruminjasafn	Íslands	

nr.	35	frá	árinu	2007	og	Safnalögum	nr	141	frá	árinu	2011.		

Íslenzkt	 náttúrufræðisfélag	 hafði	 það	 meginmarkmið	 að	 stofna	 fullkomið	

náttúrugripasafn	 í	Reykjavík	 (Náttúruminjasafn	 Íslands,	e.d.).	Félagið	 lifði	 stutt	og	voru	

þeir	 gripir	 sem	 safnast	 höfðu	 í	 Kaupmannahöfn	 sendir	 til	 Íslands	 (Náttúruminjasafn	

Ísland,	e.d.).	Árið	1889	var	Hið	íslenska	náttúrufræðifélag	stofnað	í	Reykjavík.	Markmið	

þess	 félags	 var	 sömuleiðis	 að	 stofna	 fullkomið	 náttúrugripasafn	 í	 Reykjavík	 sem	 væri	

eign	 almennings	 (Náttúruminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Félagið	 setti	 upp	 safn	 á	 ýmsum	
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stöðum	 í	 Reykjavík	 fram	 til	 ársins	 1947	 en	 þá	 var	 safnið	 gefið	 íslenska	 ríkinu	

(Náttúruminjasafn	Íslands,	e.d.)	

Saga	 Náttúruminjasafns	 Íslands	 er	 um	 margt	 áhugaverð	 og	 þá	 sérstaklega	 þegar	

kemur	 að	 húsnæði	 safnsins	 en	 safnið	 hefur	 þurft	 að	 skipta	 um	 húsnæði	 fjölmörgum	

sinnum.	Þegar	safnið	var	gefið	ríkinu	var	gerður	munnlegur	samningur	um	að	byggt	yrði	

yfir	 safnið	 og	 að	 Hið	 íslenska	 náttúrufræðifélag	 myndi	 fá	 aðstöðu	 í	 húsnæðinu.	 Það	

húsnæði	 var	 þó	 aldrei	 byggt	 og	 í	 mörg	 ár	 átti	 safnið	 ekki	 fasta	 bækistöð	

(Náttúruminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 setti	 Hið	 íslenska	

náttúrufræðifélag	 safnið	upp	á	 ýmsum	stöðum	 í	 Reykjavík.	Á	 fyrstu	 árum	 safnsins	 var	

það	ekki	formlega	opið	almeninningi	en	eftir	að	það	flutti	 í	nýtt	húsnæði	árið	1895	var	

safnið	opið	almenningi	á	sunnudögum	(Náttúruminjasafn	Íslands,	e.d.).	Á	árunum	1908	

til	1960	var	Náttúruminjasafn	 Íslands	með	aðstöðu	 í	Safnahúsinu	við	Hverfisgötu.	Árið	

1946	samþykkti	Háskóli	 Íslands	að	byggja	húsnæði	fyrir	Náttúruminjasafn	Íslands	en	af	

því	 hefur	 ekki	 orðið	 (Náttúruminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Árið	 1967	 opnaði	 grunnsýning	 á	

náttúru	 Íslands	 á	 vegum	 Náttúrufræðistofnunar	 Íslands	 í	 húsnæði	 við	 Hlemm.	 Því	

sýningarrými	var	lokað	í	mars	árið	2008	og	var	öllum	gripum	stofnunarinnar	komið	fyrir	í	

geymslu	(Náttúruminjasafn	Íslands,	e.d.).	Vorið	2015	tók	Náttúruminjasafn	Íslands	þátt	í	

sýningunni	 Sjónarhorn	 –	 ferðalag	 um	 íslenskan	myndheim	 í	 Safnahúsinu	 ásamt	 fimm	

öðrum	 ríkissöfnum	 (Náttúruminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Í	 ágúst	 árið	 2018	 var	 undirritaður	

samningur	milli	Náttúruminjasafns	Íslands	og	Perlu	norðursins	sem	tryggði	safninu	afnot	

af	360	fermetra	hæð	til	þess	að	setja	upp	sýningu	(Álfheiður	Ingadóttir,	2018).		

Þann	 1.	 desember	 árið	 2018	 opnaði	 sérsýning	Náttúruminjasafns	 Íslands,	 Vatnið	 í	

náttúru	 Íslands,	 í	nýja	 rýminu	 í	Perlu	norðursins	og	var	það	 fyrsta	sýningin	 frá	stofnun	

safnsins	árið	2007	sem	safnið	sjálft	hannar	frá	grunni	og	setur	upp	(Álfheiður	Ingadóttir,	

2018).	 Skrifstofur	 Náttúruminjasafns	 Íslands	 eru,	 sem	 stendur,	 í	 gömlu	

Loftskeytastöðinni	við	Brynjólfsgötu	5	(Náttúruminjasafn	Íslands,	e.d.).		

Í	lögum	um	Náttúruminjasafn	Íslands	nr.	35	frá	árinu	2007	stendur	í	annarri	grein	að	

hlutverk	 safnsins	 sé	 að	 varpa	 ljósi	 á	 náttúru	 Íslands,	 náttúrusögu	 landsins,	 nýtingu	

náttúruauðlinda	og	náttúruvernd,	auk	þess	að	varpa	ljósi	á	samspil	manns	og	náttúru	og	

á	náttúru	landsins	í	alþjóðlegu	samhengi	(Lög	um	Náttúruminjasafn	Íslands	nr.	35/2007).	

Á	heimasíðu	Náttúruminjasafns	Íslands	stendur	að	safnið	sé	fræðslu-	og	vísindastofnun	
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sem	 er	 ætlað	 að	 gegna	 miðlægu	 hlutverki	 við	 miðlun	 þekkingar	 og	 upplýsinga	 um	

náttúrufræðileg	efni	og	vera	ráðgefandi	gagnvart	öðrum	söfnum	landsins	sem	sýsla	með	

náttúruna.	 Þá	 stendur	 einnig	 að	 stofnunin	 byggir	 starfsemi	 sýna	 á	 rannsóknum	 og	

gagnaöflun	á	eigin	vegum	og	í	samstarfi	við	aðra,	miðlun	þekkingar	og	upplýsinga	með	

staf-	og	rafrænni	útgáfu,	ráðgjöf,	fyrirlestrum	og	sýningahaldi	(Náttúruminjasafn	Íslands,	

e.d.).		

2.5 	Þjóðminjasafn	Íslands	

Þjóðminjasafn	 Íslands	 var	 stofnað	 þann	 24.febrúar	 árið	 1863	 en	 fram	 að	 þeim	 tíma	

höfðu	íslenskir	gripir	einkum	verið	varðveittir	á	dönskum	söfnum	(Þjóðminjasafn	Íslands,	

e.d.).	Fram	til	ársins	1911	var	safnið	oftast	kallað	Forngripasafnið	en	þá	fékk	það	löglega	

nafnið	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 (Þjóðminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Fyrstu	 starfsár	

Þjóðminjasafns	 Íslands	 var	 safnið	 staðsett	 á	 hinum	 ýmsu	 háaloftum,	 meðal	 annars	 í	

Dómkirkjunni	og	í	Alþingishúsinu,	en	árið	1908	flutti	safnið	í	Safnahúsið	þar	sem	það	var	

til	húsa	í	40	ár	(Þjóðminjasafn	Íslands,	e.d.).	Árið	1950	flutti	Þjóðminjasafn	Íslands	í	sitt	

eigið	 húsnæði	 við	 Suðurgötu	 (Þjóðminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Árið	 1998	 var	 ráðist	 í	

allsherjar	 yfirhalningu	 á	 húsnæði	 Þjóðminjasafnsins	 og	 var	 öllum	 gripum	 komið	 fyrir	 í	

geymslu	þar	til	safnið	opnaði	að	nýju	með	nýjum	grunnsýningum	og	sérsýningum	þann	

1.	september	árið	2014	(Þjóðminjasafn	Íslands,	e.d.).		

Til	 að	 byrja	með	 safnaði	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 aðallega	 jarðfundnum	 forngripum,	

kirkjugripum	 og	 öðrum	 listgripum	 frá	 síðari	 öldum	 (Þjóðminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Árið	

1930	 fékk	 safnið	 afhent	 frá	 dönskum	 yfirvöldum	 um	 200	 íslenska	 dýrgripi	 sem	

varðveittir	höfðu	verið	á	dönskum	söfnum	og	eins	bárust	safninu	fjöldi	íslenskra	listgripa	

frá	Noregi	 (Þjóðminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Eftir	 að	 safnið	 flutti	 í	 húsnæðið	 að	 Suðurgötu	

árið	1950	 fór	það	að	safna	almennum	nytjahlutum	sem	ekki	voru	 jafnframt	 listgripir	á	

borð	 við	 verkfæri	 og	 búsáhöld	 og	 upp	 úr	 1970	 byrjaði	 safnið	 að	 safna	 tækniminjum	

(Þjóðminjasafn	Íslands,	e.d.).	Árið	2013	var	Safnahúsið	sameinað	Þjóðminjasafni	Íslands	

(Þjóðminjasafn	Íslands,	e.d.).		

Í	 þriðju	 grein	 laga	 um	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 nr.	 140	 frá	 árinu	 2011	 stendur	 að	

hlutverk	 Þóðminjasafns	 Íslands	 er	 að	 stuðla	 sem	 best	 að	 varðveislu	 íslenskra	

menningarminja	og	miðla	sögu	þjóðarinnar	(Lög	um	Þjóðminjasafn	Íslands	nr.140/2011).	

Á	 heimasíðu	 Þjóðminjasafns	 Íslands	 stendur	 að	 safninu	 sé	 ætlað	 að	 vera	 miðstöð	
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þjóðminjavörslu	 og	 að	 því	 sé	 ætlað	 að	 stunda	 rannsóknir	 á	 menningarsögulegum	

minjum	 jafnframt	 því	 að	 miðla	 þekkingu	 á	 menningararfi	 þjóðarinnar	 (Þjóðminjasafn	

Íslands,	e.d.).		

2.6 Umræður	

Eins	 og	 kom	 fram	 í	 umfjölluninni	 hér	 að	 ofan	 um	 safnalög	 er	 það	 lögbundið	 hlutverk	

höfuðsafnanna	að	vinna	að	samræmdri	 safnastefnu	á	sínu	sviði.	Þjóðminjasafn	 Íslands	

er	 enn	 sem	 komið	 er	 eina	 safnið	 af	 höfuðsöfnunum	 þremur	 sem	 hefur	 gefið	 út	

safnastefnu	 á	 sínu	 fagsviði.	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 hefur	 þrisvar	 sinnum	 gefið	 út	

safnastefnu	 á	 sviði	 þjóðminjavörslu:	 Safnastefna	 á	 sviði	 þjóðminjavörslu	 2003-2008,	

Safnastefna	 á	 sviði	 þjóðminjavörslu	 2010-2015	 og	 nú	 síðast	 Safnastefna	 á	 sviði	

menningarminja	 2017	 (Þjóðminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Í	 nýjustu	 safnastefnu	

Þjóðminjasafnsins,	 Safnastefna	 á	 sviði	 menningarminja	 2017,	 eru	 skilgreind	 sex	

meginmarkmið	 fyrir	 söfn	 til	 að	 tileinka	 sér	 og	 er	 fjallað	 sérstaklega	 um	 hvert	 og	 eitt	

þeirra	 og	 gefin	 dæmi	 um	 leiðir	 sem	 hægt	 er	 að	 fara	 til	 þess	 að	 ná	 þeim	 (Anna	 Lísa	

Rúnarsdóttir,	 2017,	 bls	 6).	 Þá	 eru	 einnig	 kynnt	 tvö	 verkefni	 frá	 íslenskum	 söfnum	 við	

hvert	 markmið	 sem	 sýnir	 þær	 leiðir	 sem	 þau	 fóru	 til	 þess	 að	 ná	markmiðunum	 sem	

önnur	söfn	geta	sótt	innblástur	til	(Anna	Lísa	Rúnarsdóttir,	2017,	bls	6).	Safnastefnan	var	

mótuð	með	þátttöku	viðurkenndra	minjasafna	um	land	allt	og	er	það	markmið	hennar	

að	 stuðla	 að	 framgangi	 safnastarfs	 og	 fagmennsku	 á	 sviði	menningarminja	 (Anna	 Lísa	

Rúnarsdóttir,	2017,	bls	5).		
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3 Menntunarhlutverk	safna	
Frá	 því	 að	 fyrstu	 almenningssöfnin	 voru	 stofnuð	 hafa	 söfn	 sinnt	 mikilvægu	

menntunarhlutverki.	Almenningssöfn	 í	 Evrópu	eins	og	við	þekkjum	þau	 í	 samtímanum	

litu	 dagsins	 ljós	 á	 átjándu	 öld	 og	 urðu	mikilvægar	 opinberar	 stofnanir	 á	 nítjándu	 öld	

(Hein,	 1998,	 bls	 3).	 Þessi	 söfn	 höfðu	 takmarkaðan	 aðgang	 fyrir	 almenning	 og	 sýndu	

aðallega	framandi	hluti	og	fjársjóði	sem	nýlenduherrar	og	landkönnuðir	höfðu	flutt	með	

sér	heim	til	Evrópu	(Hein,	1998,	bls	4).	Á	seinni	hluta	nítjándu	aldar	þegar	 iðnbyltingin	

sótti	 fram	 og	 fólk	 fór	 að	 flytja	 úr	 sveitum	 í	 borgir	 fóru	 ríkisstjórnir	 að	 taka	 ábyrgð	 á	

félagsþjónustu	og	menntun	í	auknum	mæli.	Söfn	voru	séð	sem	ein	tegund	af	stofnunum	

sem	 gæti	 veitt	 almenningi	 menntun.	 Allar	 þær	 nálganir	 sem	 enn	 eru	 notaðar	 í	

safnfræðslu,	 eins	 og	 til	 dæmis	 merkingar,	 fræðsla	 fyrir	 skólahópa	 og	 fyrirlestrar	 fyrir	

almenning,	 eru	 uppsprottnar	 frá	 starfsfólki	 safna	 sem	 vann	 brautryðjandi	 starf	 í	 þágu	

menntunar	á	söfnum	fyrir	meira	en	öld	síðan	(Hein,	1998,	bls	4).	Við	lok	nítjándu	aldar	

höfðu	skólar	tekið	fram	úr	söfnum	þegar	kom	að	menntun	almennings.	Skólarnir	höfðu	

þróað	með	sér	ábyrgðakerfi	 til	þess	að	sýna	fram	á	 lærdóm	nemenda,	eins	og	próf	og	

námsskrár,	sem	söfnin	gerðu	ekki.	Það	var	gert	ráð	fyrir	því	að	gestir	myndu	læra,	verða	

upplýstir	og	skemmta	sér	í	heimsókn	á	safn	án	þess	að	reynslu	þeirra	væri	veitt	sérstök	

athygli.	Samkvæmt	Hein	er	þetta	viðhorf	til	reynslu	gesta	enn	í	gildi	á	mörgum	söfnum	

(Hein,	1998,	bls	5)	en	almennt	hafi	menntun	fengið	nýja	og	flóknari	nálgun.	Í	nútímanum	

sé	 litið	 á	 nám	 sem	 virka	 þátttöku	 nemandans	 við	 umhverfið.	 Reynsla	 einstaklingsins	

hefur	 fengið	 aukið	 vægi	 og	 eru	 nú	 viðurkenndari	 sem	 mikilvægur	 þáttur	 í	 menntun	

(Hein,	1998,	bls	6).		

	 Hvað	er	það	sem	er	einstakt	við	menntun	á	söfnum?	Oft	er	talað	um	söfn	sem	

óformlegan	 námsvettvang	 vegna	 þess	 að	 gestir	 á	 söfnum	 stjórnast	 af	 eigin	 áhuga,	

markmiðum	eða	þekkingu.	Gestirnir	læra	um	fjölbreytt	efni	eins	og	listir,	vísindi,	sögu	og	

menningu	 í	 	 gegnum	 samskipti	 við	 safngripi,	 skilti,	 verkfæri,	 orðræðu	 og	 nýja	 tækni	

(Crowley,	 Pierroux	 og	 Knutson,	 2015,	 bls	 461).	 Samkvæmt	 Falk	 og	 Dierking	 eru	 það	

safngripirnir	sem	gera	söfn	frábrugðin	öðrum	menntastofnunum.	Hlutir	(e.	objects)	eru	

kjarninn	í	öllu	safnastarfi	(Falk	og	Dierking,	2013,	bls	111)	og	munurinn	felst	í	því	að	söfn	

nota	þessa	þrívíðu	hluti	til	þess	að	mennta	á	meðan	hefðbundnar	menntastofnanir,	eins	
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og	skólar	og	bókasöfn,	treysta	á	orð	og	tvívíðar	myndir	til	þess	að	ná	sínum	markmiðum	

(Falk	og	Dierking,	2013,	bls	112).	Sýningar	á	söfnum	gefa	fólki	tækifæri	til	þess	að	sjá	og	

helst	snerta,	bragða	á,	upplifa	og	heyra	raunverulega	hluti	frá	hinum	raunverulega	heimi	

í	viðeigandi	umhverfi.	Samkvæmt	Falk	og	Dierking	hafa	kennslutímar	í	skólum	ekki	sömu	

getu	 og	 segja	 þau	 athuganir	 á	 safngestum	 staðfesta	 þá	 hugmynd.	 Safngestir	 verji	

mestum	tíma	sínum	á	söfnum	við	að	skoða,	snerta,	lykta	og	hlusta	en	ekki	að	lesa	(Falk	

og	 Dierking,	 2013,	 bls	 113).	 Það	 eru	 þó	 ekki	 einungis	 safngripir	 sem	 gera	menntun	 á	

söfnum	 einstaka,	 til	 að	 mynda	 finnast	 söfn	 í	 samtímanum	 sem	 hafa	 enga	 eiginlega	

safngripi.	Þessi	söfn	snúast	ekki	um	að	safna	og	varðveita	heldur	snúast	þau	að	öllu	leyti	

um	 reynslu	 og	 upplifun	 gestanna.	 Söfnin	 sem	 ég	 bendi	 á	 hér	 eru	 gagnvirk	 barna-	 og	

vísindasöfn.	 Sýningar	 á	 þessum	 söfnum	 eru	 oft	 hannaðar	 með	 ákveðin	

menntunarmarkmið	 í	 huga	 og	 vinsældir	 þeirra	 hafa	 verið	 öðrum	 söfnum	 hvatning	 til	

þess	að	endurskipuleggja	sig	sem	menntastofnanir,	sérstaklega	með	tilliti	til	barna	sem	

heimsækja	söfn	með	fjölskyldum	sínum	eða	sem	hluti	af	skólahóp	(Crowley	o.fl,	2015,	

bls	 461).	 Dæmi	 um	 slíka	 sýningu	 í	 íslensku	 safnastarfi	 er	 sýningin	 ,,Undur	 íslenskrar	

náttúru”	sem	deilir	húsnæði	með	Náttúruminjasafni	Íslands	í	Perlu	norðursins.	Sú	sýning	

byggir	nær	eingöngu	á	myndrænu	efni	og	gagnvirknri	tækni	sem	safngesturinn	getur	átt	

samskipti	við.		

3.1 Safnfræðsla	

Söfn	hafa	fallið	frá	því	að	líta	á	safngesti	sem	einsleitan	og	óvirkan	hóp	fólks	og	hafa	þess	

í	stað	viðurkennt	að	safngestir	eru	einstaklingar	með	ólíkar	þarfir	sem	nota	mismunandi	

leiðir	 til	 þess	 að	 læra	 (Hooper-Greenhill,	 1999,	 bls	 67).	 Þetta	 á	 til	 að	 mynda	 við	 um	

markhópinn	ung	börn	en	nánar	verður	fjallað	um	sérstakar	þarfir	hans	í	næsta	kafla.	Ein	

af	þeim	leiðum	sem	söfn	hafa	farið	til	þess	að	koma	til	móts	við	breyttar	hugmyndir	um	

safngestinn	er	með	því	að	tileinka	sér	námskenningar	og	þá	sérstaklega	hugsmíðahyggju	

(Hooper-Greenhill,	 1999,	 bls	 67).	 Námskenningar	 eins	 og	 hugsmíðahyggja	 sem	 leggja	

áherslu	 á	 virkt	 nám	 (e.	 active	 learning)	 eru	 tiltölulega	 nýjar	 af	 nálinni.	 Á	 átjándu	 og	

nítjándu	öld	var	hugmyndafræði	pósitívisma	ríkjandi	þar	sem	nám	snerist	um	að	safna	

staðreyndum	og	upplýsingum.	Pósitívisminn	leit	á	þekkingu	þannig	að	hún	væri	staðsett	

fyrir	 utan	 nemandann	 og	 væri	 þess	 vegna	 færanleg.	 Það	 var	 hlutverk	 kennarans	 að	

koma	henni	til	skila	til	nemandans	sem	var	fáfróður	og	óvirkur	(Hooper-Greenhill,	1999,	
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bls	 68).	 Hein	 hefur	 fjallað	 ítarlega	 um	 samband	 námskenninga	 og	 safna.	 Í	 bókinni	

Learning	in	the	museum	tekur	hann	fyrir	fjórar	námskenningar	og	útskýrir	þær	með	tilliti	

til	 safnfræðslu.	 Þær	 eru;	 kennslufræði	 þar	 sem	 fróðleikur	 er	 útskýrður	 (e.	 didactic,	

expository	education),	menntun	sem	byggir	á	örvun	og	endurgjöf	(e.	stimulus-responce	

education),	 uppgötvunarnám	 og	 hugsmíðahyggja.	 Hein	 setti	 fram	 líkan	 sem	 skýrir	

hugmyndafræðilegar	nálganir	hverrar	kenningar	sem	sjá	má	á	mynd	1.	

	

	

Eins	 og	 sjá	má	 á	 líkani	 Hein	 felur	 hugsmíðahyggja	 það	 í	 sér	 að	 nám	 krefst	 virkrar	

þátttöku	 frá	 nemandanum	 bæði	 að	 því	 leyti	 hvernig	 þekking	 verður	 til	 og	 hvernig	

hennar	 er	 aflað	 (Hein,	 1998,	 bls	 34).	 Þegar	 kemur	 að	 því	 að	 skipuleggja	 safnfræðslu	 í	

anda	hugsmíðahyggju	segir	Hein	mikilvægt	að	söfn	spyrji	sig	þriggja	spurninga	sem	hver	

felur	í	sér	ákveðin	skilyrði	sem	verður	að	uppfylla:	

•	 Hvað	er	gert	til	þess	að	viðurkenna	það	að	nemandinn	byggir	upp	þekkingu	?	

•	 Hvernig	er	námið	sjálft	gert	virkt?	Hvað	er	gert	til	þess	að	virkja	gestinn?	

Mynd	1	Líkan	Hein	í	þýðingu	ÖlmuDísar	Kristinsdóttur	
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•	 Hvernig	 eru	 aðstæður	 gerðar	 aðgengilegar	 gestinum	–	 líkamlega,	 félagslega	og	

vitsmunalega?	(Hein,	1998	bls	156).		

Hooper-Greenhill	 bendir	 á	 að	 starf	 safnakennararns	 byggir	 að	 vissu	 leyti	 á	

hugmyndafræði	hugsmíðahyggju	þar	sem	hlutverk	hans	er	að	auðvelda	nemendum	að	

taka	 virkan	 þátt	 í	 sínu	 eigin	 námi	 í	 gegnum	 snertingu	 á	 safngripum,	 spurningar	 um	

gripina	og	umræður	sem	tengjast	reynslu	nemendanna	(Hooper-Greenhill,	1999,	bls	68).		

Nýlegar	 námskenningar	 hafa	 lagt	 áherslu	 á	 þær	 mismunandi	 aðferðir	 sem	

nemendur	 nota	 til	 þess	 að	 læra,	 svokallaða	 námsstíla	 (e.	 learning	 styles).	 Þegar	

safnfræðsla	er	skipulögð	með	hugmyndir	hugsmíðahyggju	að	leiðarljósi	er	mikilvægt	að	

gestirnir	 fái	 tækifæri	 til	 þess	 að	nota	mismunandi	námsaðferðir	 (Hein,	 1998,	bls	 164).	

Fjölgreindakenning	Howard	Gardner	er	samkvæmt	Hein	sú	nálgun	sem	hefur	sýnt	mesta	

viðleitni	 til	 þess	 að	 ná	 til	 nemenda	 (Hein,	 1998,	 bls	 165).	 Upphaflega	

fjölgreindakenningin	frá	1983	gengur	út	á	það	að	allir	búi	yfir	sjö	mismunandi	greindum,	

í	 mismiklum	 mæli.	 Þessar	 greindir	 eru:	 málgreind,	 rök-	 og	 stærðfræðigreind,	

rýmisgreind,	 líkams-	 og	 hreyfigreind,	 tónlistargreind,	 samskiptagreind	 og	

sjálfsþekkingargreind	 (Davis	 og	 Gardner,	 1999,	 bls	 100).	 Árið	 1999	 bætti	 Gardner	

áttundu	greindinni	við	kenninguna	sem	er	umhverfisgreind	(Dolu	og	Urek,	2014,	bls	59).	

Eins	og	hugmyndafræði	Reggio	Emilia,	sem	nánar	verður	fjallað	um	í	næsta	kafla,	hefur	

fjölgreindakenning	Gardner	haft	mikil	 áhrif	 á	menntun	ungra	barna	um	allan	heim	en	

nálgunin	 leggur	 áherslu	 á	 að	 skólar	 veiti	 nemendum	 tækifæri	 til	 þess	 að	 afla	 sér	

þekkingar	og	vísa	þessa	þekkingu	á	mismunandi	vegu	(Davis	og	Gardner,	1999,	bls	101).	

Í	Open	windows,	 open	doors	 leggja	Davis	 og	Gardner	 fram	 fimm	 leiðir	 sem	 söfn	 geta	

farið	 til	 þess	 að	 nota	 fjölgreindakenninguna	 í	 safnfræðsu	 á	 listasöfnum	 þar	 sem	

viðfangsefnið	er	málverk	á	 sýningarvegg.	Þau	kalla	 leiðirnar	glugga	en	þeir	eru	þannig	

gerðir	 að	 þeir	 bjóða	 upp	 á	 mismunandi	 framsetningu	 á	 merkingu	 (e.	 meaning)	 og	

krefjast	þess	að	nemandinn	myndi	(e.	construct)	sinn	eigin	skilning	á	verkinu.	Gluggarnir	

eru	eftirfarandi:	

•	 Fyrsti	 glugginn,	 frásagnaglugginn,	 felur	 í	 sér	 að	 nota	 söguaðferð	 (e.	 narrative	

approach)	 til	 þess	 að	 spyrja	 nemendurna	 hvað	 þeir	 halda	 að	 sé	 að	 gerast	 í	

verkinu:	,,Hvaða	sögu	má	lesa	út	úr	þessu	verki?”	
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•	 Annar	glugginn	felur	í	sér	tölulega	nálgun.	Nemendur	gætu	haft	áhuga	á	að	vita	

hversu	mörg	málverk	listamaðurinn	málaði	eða	hversu	gamall	hann	varð?	

•	 Þriðji	 glugginn,	 undirstöðuglugginn,	 spyr	 grundvallarspurninga	 á	 borð	 við	 ,,Af	

hverju	er	þetta	málverk	list?”	

•	 Fjórði	glugginn	felur	í	sér	fagurfræðilega	nálgun.	Spurningar	um	listaverkið	sjálft	

eins	 og:	 ,,Hvernig	 lætur	 það	 þér	 líða?”	 eða	 ,,Hvaða	 form	 sérðu	 í	 verkinu?”	 ýta	

undir	fagurfræðilega	nálgun.		

•	 Síðasti	glugginn,	reynsluglugginn,	felur	í	sér	,,hands-on”	nálgun.	Davis	og	Gardner	

segja	 ,,hands-on”	 nálgun	 geta	 verið	 krefjandi	 á	 listasöfnum	 þar	 sem	 ekki	 má	

snerta	 málverkin.	 Nálgunin	 gæti	 þess	 í	 stað	 falið	 í	 sér	 að	 biðja	 börnin	 um	 að	

teikna	 þau	 form	 sem	 þau	 sjá	 í	 verkinu	 eða	 að	 semja	 dans	 sem	 líkir	 eftir	

hreyfingum	í	verkinu	(Davis	og	Gardner,	1999,	bls	101).	

Gluggar	 Davis	 og	 Gardner	 sýna	 hversu	 einfalt	 það	 getur	 verið	 að	 taka	 tillit	 til	

mismunandi	 námsstíla	 barna	með	 því	 að	 hafa	 greindirnar	 átta	 í	 huga.	 Dæmið	 hér	 að	

ofan	á	við	um	safnfræðslu	á	listasafni	en	þá	má	vel	heimfæra	yfir	á	aðrar	gerðir	safna.	Til	

dæmis	gæti	töluglugginn	falið	í	sér	að	börn	telji	fætur	á	skordýri	á	náttúruminjasafni	og	

fagurfræðiglugginn	 gæti	 falið	 í	 sér	 að	 finna	 lík	 og	 ólík	 mynstur	 í	 gripum	 á	

menningarminjasafni.		

Hér	á	landi	hefur	hugtakið	safnfræðsla	verið	notað	sem	samheiti	yfir	þær	aðferðir	og	

leiðir	sem	söfn	nýta	til	menntunar	og	miðlunar	fróðleiks	(Safnaráð,	2007,	bls	6).	AlmaDís	

Kristinsdóttir	 segir	 mikilvægt	 að	 festa	 hugtakið	 í	 sessi	 og	 fella	 það	 ekki	 undir	 önnur	

hlutverk	 safna	 eins	 og	 miðlun	 eða	 þjónustu	 vegna	 þess	 að	 þá	 sé	 hætta	 á	 því	 að	

safnfræðsla	 fjarlægist	 fagleg	 tengsl	 sín	 við	 menntunarfræði	 (AlmaDís	 Kristinsdóttir,	

2010,	 bls	 153).	 Í	 skýrslu	 Safnaráðs,	 Í	 takt	 við	 tímann?	 Stafræn	 miðlun	 safna	 í	

menntunarlegum	tilgangi,	frá	2018	kemur	fram	að	í	fræðslustarfi	safna	sé	mikilvægt	að	

taka	 mið	 af	 því	 sem	 kemur	 fram	 í	 aðalnámskrá	 hvað	 varðar	 innihald,	 nálgun	 og	

umhugsunarefni	sem	lagt	er	upp	með.	Þannig	verði	fræðslustarfið	markvissara	og	betur	í	

takt	við	nám	nemenda	almennt	(Safnaráð,	2018,	bls	10).	Í	skýrslunni	kemur	einng	fram	

að	gott	 samstarf	hafi	 verið	á	milli	 skóla	og	 safna	og	að	nemendahópar	 fari	 reglulega	 í	

heimsóknir	 á	 söfnin	 þar	 sem	 þeir	 fá	 fræðslu	 um	 sýningar,	 safnið	 og	 safneignina.	

Heimsóknirnar	 hafa	 ákveðinn	 tilgang	 sem	 oft	 tengist	 einhverju	 sem	 er	 verið	 að	 vinna	
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með	 í	 skólanum.	 Flest	 söfn	 miða	 fræðsluna	 í	 slíkum	 tilvikum	 við	 námskrá	 (Safnaráð,	

2018,	 bls	 12).	 Ung	 börn	 á	 leikskóla	 hljóta	 ekki	 hefðbundna	 fagkennslu	 eins	 og	

grunnskólabörn	og	því	getur	reynst	erfitt	að	gefa	safnaheimsóknum	þeirra	tilgang	með	

tengingu	 við	 markmið	 í	 námskrá.	 Hins	 vegar	 geta	 söfn	 nýtt	 sér	 þær	 námsleiðir	 sem	

lagðar	 eru	 fram	 í	 aðalnámskrá	 leikskóla	 til	 þess	 að	 leikskólabörn	 fái	 sem	mest	 út	 úr	

safnaheimsókninni.	 Í	nýjustu	aðalnámskrá	 leikskóla	 frá	2011	er	 tekið	 fram	að	 leikur	er	

aðalnámsleið	barna	 (Mennta-	og	menningamálaráðuneytið,	 2011,	bls	 27).	 Þar	 stendur	

einnig	um	leik:	

Í	 leik	geta	börn	unnið	með	og	gert	 tilraunir	með	hugmyndir	 sínar	og	öðlast	nýjan	
skilning	 og	 nýja	 þekkingu.	 Í	 leik	 skapast	 vettvangur	 þar	 sem	 spurningar	 vakna	 og	
börn	 leysa	 vandamál	 sem	 upp	 koma	 á	 eigin	 forsendum.	 Í	 leik	 eflast	 vitrænir	 og	
skapandi	 þættir.	 Leikurinn	 kallar	 á	 fjölbreytta	 notkun	 tungumálsins,	 hreyfingu,	
félagsleg	samskipti	og	tilfinningatengsl.	Leikur	getur	virkjað	sköpunarkraft	barna	og	
löngun	 þeirra	 til	 að	 læra	 og	 afla	 sér	 þekkingar	 (Mennta-	 og	
menningarmálaráðuneytið,	2011,	bls	27).	

Í	þessari	lýsingu	á	leik	má	finna	bæði	hugmyndafræði	hugsmíðahyggju,	sem	segir	að	

einstaklingurinn	 byggir	 þekkingu	 í	 gegnum	 reynslu,	 og	 hugmyndafræði	

fjölgreindakenningarinnar,	 sem	hvetur	 til	 þess	að	nota	 fjölbreyttar	 aðferðir	 til	 þess	að	

koma	til	móts	við	mismunandi	greindir	einstaklina.		

Af	umfjölluninni	hér	fyrir	ofan	má	draga	þá	ályktun	að	til	þess	að	safnfræðsla	fyrir	

ung	 börn	 sé	 áhrifarík	 og	 hafi	 tilgang	 þurfi	 hún	 að	 innihalda	 hugmyndafræði	

hugsmíðahyggju	 og	 fjölgreindakenningarinnar	 og,	 mikilvægast	 af	 öllu,	 leik	 sem	 er	

verkfærið	 sem	 ung	 börn	 nota	 til	 þess	 að	 læra.	 Söfn	 þurfa	 þess	 vegna	 að	 viðurkenna	

leikinn	sem	námsleið	og	veita	börnunum	öruggt	og	örvandi	umhverfi	þar	sem	þau	geta	

leikið	sér	á	sínum	eigin	forsendum.		

3.2 Saga	safnfræðslu	á	Íslandi	

Á	 fyrstu	 áratugum	 safnfræðslu	 á	 Íslandi	 tíðkaðist	 að	 tala	 um	 ,,safnkennslu”	 frekar	 en	

,,safnfræðslu”.	 Í	 tímaritsgrein	 frá	 1989	 er	 safnkennslu	 lýst	 sem	 skipulögðum	

heimsóknum	 skólanema	 á	 söfn	 þar	 sem	 tekið	 er	 á	 móti	 nemendum	 og	 safngripir	

útskýrðir	 fyrir	 þeim	 eða	 þeir	 fá	 í	 hendurnar	 ákveðin	 verkefni	 til	 að	 vinna	 meðan	 á	

heimsókninni	 stendur	 (Bryndís	 Sverrisdóttir,	 1989,	 bls	 56).	 Í	 kringum	 1960	 byrjuðu	

skipulagðar	heimsóknir	skólahópa	á	söfn	í	Reykjavík,	aðallega	á	Þjóðminjasafn	Íslands	og	
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Listasafn	 Íslands	 (Bryndís	 Sverrisdóttir,	 1989,	 bls	 56).	 Um	 1980	 var	 byrjað	 að	 tengja	

safnaheimsóknir	 skólastarfi	á	markvissari	hátt	meðal	annars	með	því	að	útbúa	sérstök	

verkefni	 til	 þess	 að	 vinna	 á	 söfnunum	 sem	 ítarefni	 við	 námsefni	 skólanna	 (Bryndís	

Sverrisdóttir,	 1989,	 bls	 56).	 Í	 blaðagrein	 í	Morgunblaðinu	 frá	 árinu	 1983	 er	 fjallað	 um	

safnkennslu	á	Ásmundarsafni.	Í	greininni	fylgist	blaðamaður	með	safnkennslu	ellefu	ára	

barna	og	spjallar	við	safnakennarana	sem	sjá	um	kennsluna,	þær	Bryndísi	Sverrisdóttur	

og	Sólveigu	Georgsdóttur.	Bryndís	og	Sólveig	segja	frá	verkefnunum	sem	þær	leggja	fyrir	

börnin	og	taka	fram	að	þær	reyni	að	taka	tillit	til	mál-	og	myndskilnings	þeirra	sem	koma	

á	 safnið,	 þannig	 séu	 verkefni	 ellefu	 ára	 barnanna	 ólík	 verkefnum	 sex	 ára	 barna	 sem	

verða	næstu	gestir	safnkennslunnar.	Umfram	allt	eigi	verkefnin	að	vera	skemmtileg	og	

kenna	 krökkunum	 að	 skoða	 safnið	 þannig	 að	 þeim	 finnist	 gaman	 að	 heimsókninni	

(Morgunblaðið,	1983,	bls	16).	Þetta	viðhorf	Bryndísar	og	Sólveigar	um	að	heimsóknir	á	

söfn	 eigi	 fyrst	 og	 fremst	 að	 vera	 skemmtileg	 upplifun	 	 fyrir	 börnin	 endurspeglast	 í	

fræðslumarkmiðum	 höfuðsafnanna	 þriggja,	 en	 nánar	 verður	 fjallað	 um	 safnfræðslu	 á	

höfuðsöfnunum	í	fimmta	kafla.	Fram	til	ársins	1986	sáu	sérstakir	safnakennarar	á	vegum	

menntamálaráðuneytisins	 um	 fræðslu	 á	 flestum	 söfnum	 í	 Reykjavík,	 þar	 á	 meðal	 á	

Þjóðminjasafni	Íslands	og	á	Listasafni	Ísland	(Bryndís	Sverrisdóttir,	2015,	bls	34).	Í	erindi	í	

6.	 hefti	 Ljóra,	 riti	 sem	 gefið	 var	 út	 af	 félagi	 íslenskra	 safna	 og	 safnmanna	 (FÍSOS),	 frá	

árinu	 1989	 er	 tekið	 fram	 að	 fræðslustarfsemi	 safna	 á	 þessum	 tíma	 hafi	 einkennst	 af	

áhuga	 einstakra	 safnmanna	 og	 að	 frumkvæði	 að	 safnkennslu	 hafi	 ávallt	 komið	 frá	

fræðsluyfirvöldum	 en	 ekki	 frá	 söfnunum	 sjálfum.	 Þar	 er	 einnig	 tekið	 fram	 að	 í	

þjóðminjalögum	sem	voru	í	gildi	á	þessum	tíma	sé	ekkert	minnst	á	fræðsluskyldu	safna	

(Bryndís	Sverrisdóttir,	1989,	bls	57-58).	Árið	1989	tók	Þjóðminjasafn	Íslands	í	fyrsta	sinn	í	

notkun	safnkassa	sem	kennarar	gátu	fengið	lánaða	fyrir	kennslu.	Þar	mátti	meðal	annars	

finna	 snældur,	 kamba,	 ull	 og	 leiðbeiningar	 um	 það	 hvernig	 eigi	 að	 kemba	 og	 spinna	

(Bryndís	 Sverrisdóttir,	 1989,	 bls	 60).	 Í	 kringum	 1990	 urðu	 þær	 breytingar	 að	

safnakennararnir	 hættu	 að	 vera	 starfsmenn	 menntamálaráðuneytisins	 og	 fóru	 þess	 í	

stað	að	vinna	á	 söfnunum	sjálfum.	Þannig	 fengu	 safnakennararnir	 tækifæri	 til	þess	að	

taka	mun	virkari	þátt	í	safnastarfinu	sjálfu	(Bryndís	Sverrisdóttir,	2015,	bls	36).	Árið	1994	

var	starf	safnkennara	flutt	alfarið	frá	menntamálaráðuneytinu	og	til	safnanna	sjálfra	eins	

og	fram	kemur	til	dæmis	í	skýrslu	Þjóðminjasafns	Íslands	frá	sama	ári	(Þór	Magnússon,	

1994,	bls	199).	Það	má	draga	þá	ályktun	að	þetta	hafi	verið	jákvæði	þróun	vegna	þess	að	
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þegar	 safnakennararnir	 starfa	 inni	 á	 safninu	 sjálfu	 en	 ekki	 fyrir	 utan	 það	 hafa	 þeir	

greiðari	 aðgang	 að	 safnkostinum	 sem	 þeir	 eru	 að	 fræða	 börnin	 	 um	 og	 geta	 þannig	

undirbúið	fræðsluna	betur.		
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4 Markhópurinn	ung	börn	
Í	safnastarfi	er	mikilvægt	að	skipuleggjendur	geti	sett	sig	í	spor	gestanna	sem	þeir	eru	að	

reyna	 að	 ná	 til.	 Þegar	 starfsfólk	 safna	 þekkir	 vel	 markhópinn	 sinn	 getur	 það	 betur	

skipulagt	safnastarf	sem	höfðar	til	hópsins	(Jensen,	1999,	bls	110).	Þetta	er	sérstaklega	

mikilvægt	 þegar	markhópurinn	 er	 ung	 börn	 vegna	 þess	 að	 veröldin	 lítur	 öðruvísi	 út	 í	

barnahæð.		

Almennt	 er	 talið	 að	 fyrir	 sextándu	 öld	 hafi	 fólk	 ekki	 hugsað	 mikið	 um	 börn	 og	

sérþarfir	 þeirra	 og	 er	 sá	 skilningur	meðal	 annars	 byggður	 á	málverkum	 fyrri	 tíma	 þar	

sem	 börn	 voru	 sýnd	 sem	 smærri	 eftirmyndir	 af	 fullorðnum	 (Lightfoot,	 Cole	 og	 Cole,	

2012,	 bls	 5).	 Samkvæmt	 Lightfoot	 o.fl	 hafa	 margir	 sagnfræðingar	 komist	 að	 þeirri	

niðurstöðu	að	á	miðöldum	hafi	ekki	verið	til	neinn	skilningur	á	barnæsku	sem	einstöku	

tímabili	á	lífsskeiðinu	og	að	litið	var	á	börn	sem	,,litla	fullorðna”.	Börnum	voru	ekki	gefin	

sérstök	leikföng	eða	fatnaður	og	þeim	var	ekki	veitt	menntun	eða	hugsað	um	þau	með	

tilliti	 til	 vitsmunalegrar	 færni	 þeirra	 og	 takmarkana	 (Lightfoot	 o.fl.,	 2012,	 bls	 5).	 Þessi	

hugmynd	um	að	ung	börn	hafi	færni,	áhugamál	og	þarfir	á	borð	við	fullorðna	var	við	lýði	

í	mörg	hundruð	ár	og	hafði	áhrif	á	bæði	fræðimenn	og	almenning	(Lightfoot	o.fl,	2012,	

bls	 6).	 Samkvæmt	 Lightfoot	 o.fl.	 eru	 flestir	 sagnfræðingar	 sammála	 um	 það	 að	 sú	

hugmynd	sem	við	höfum	um	barnæsku	í	dag	hafi	orðið	til	að	mestu	leiti	á	seinni	hluta	

átjándu	 aldar	 og	 fyrri	 hluta	 þeirrar	 nítjándu	 sem	 afleiðing	 af	 iðnbyltingunni.	 Við	 lok	

nítjándu	aldar	var	iðnbyltingin	vel	á	veg	komin	um	allan	heim	og	börn	og	barnæska	voru	

byrjuð	að	fá	töluverða	athygli	frá	foreldrum,	kennurum	og	fræðimönnum	(Lightfoot	o.fl,	

2012,	 bls	 7).	 Á	 seinni	 hluta	 tuttugustu	 aldarinnar	 fór	 fólk	 að	 sýna	 líkamlegum,	

tilfinningalegum,	 félagslegum	 og	 vitsmunalegum	 þörfum	 barna	meiri	 áhuga	 (Trawick-

Smith,	2010,	bls	17).		

Sérfræðingar	 á	 borð	 við	 Piaget	 hafa	 sett	 fram	 kenningar	 um	 það	 hvernig	 fólk,	 og	

sérstaklega	börn,	 þroskast	 og	 lærir	 og	hafa	margar	 af	 þessum	kenningum	haft	 áhrif	 á	

safnastarf,	bæði	þegar	 kemur	að	því	 að	hanna	 sýningar	og	 í	 safnfræðslu	 (Ambrose	og	

Paine,	2012,	bls	6).		
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4.1 Þroskakenningar	–	Jean	Piaget	
Það	 hefur	 lengi	 verið	 hefð	 fyrir	 því	 að	 flokka	 safngesti	 í	 hópa	 eftir	 aldri,	 kynþætti,	

atvinnu	og	þess	háttar	lýðfræðilegum	þáttum	(Jensen,	1999,	bls	110).	Önnur	leið	til	þess	

að	 flokka	 gesti	 í	 hópa	 er	 að	 flokka	 þá	 út	 frá	 sjónarhorni	 þroskakenninga.	

Þroskakenningar	 fjalla	um	þá	röð	breytinga	á	aðstæðum	sem	allir	upplifa	á	 lífsleiðinni.	

Þessar	 breytingar	 haldast	 lauslega	 í	 hendur	 við	 líffræðilegan	 aldur	 fólks	 og	 skiptast	 í	

mismunandi	stig	eða	tímabil	sem	allir	ganga	í	gegnum.	Þessi	stig	eða	tímabil	stjórnast	af	

samblöndu	 af	 líffræðilegum	 þroska	 og	 aukins	 skilnings,	 færni	 og	 þekkingar	 (Jensen,	

1999,	 bls	 110).	 Samkvæmt	 Lightfoot	 o.fl.	 skipta	 fræðimenn	 innan	 þroskakenninga	

tímanum	 á	 milli	 getnaðar	 og	 byrjun	 fullorðinsaldurs	 í	 fimm	 tímabil:	 tímabilið	 fyrir	

fæðingu,	 ungbarnatímabil,	 frumbernsku	 (e.	 early	 childhood),	 miðbernsku	 (e.	 middle	

childhood)	og	unglingsár.	Hvert	 og	eitt	 tímabil	 einkennist	 af	meiriháttar	breytingum	á	

líkömum	barnanna,	hugsunarhætti,	 líðan	og	 samskiptum	við	umheiminn.	Þessi	 tímabil	

bera	 einnig	 með	 sér	 breytingar	 á	 því	 hvernig	 fullorðnir	 í	 samfélaginu	 koma	 fram	 við	

börnin	 í	 samræmi	 við	 menningarlegar	 forsendur	 og	 væntingar	 um	 það	 hvað	 börn	 á	

hverju	 aldursstigi	 geta	 og	 ættu	 að	 geta	 gert.	 	 Þrátt	 fyrir	 mismunandi	 menningu	 og	

hugmyndir	um	þá	færni	sem	ætlast	er	til	að	börn	tileinki	sér	víðs	vegar	um	heiminn	þá	

byggja	flestir	menningarheimar	tímabil	barnæskunnar	á	þessum	fimm	stigum	(Lightfoot	

o.fl,	2012,	bls	3).		

		 Ein	 af	 meginreglum	 þroskasálfræði	 er	 sú	 að	 allar	 upplifanir	 eru	 byggðar	 á	

persónulegri	 reynslu	 einstaklingsins.	 Þar	 sem	 að	 allir	 hafa	 mismunandi	 bakgrunn	 og	

ólíkar	leiðir	til	þess	að	skynja	umheiminn	þá	geta	tveir	einstaklingar	aldrei	upplifað	sömu	

hlutina	 á	 sama	 hátt.	 Þrátt	 fyrir	 það	 þá	 er	 samt	 sem	 áður	margt	 líkt	með	 því	 hvernig	

einstaklingar	á	mismunandi	stigum	lífsins	upplifa	heiminn.	Það	eru	til	víðtækar	lýsingar	á	

því	hvernig	ungabörn	eru	ólík	fimm	ára	börnum,	hvernig	fimm	ára	börn	eru	ólík	tvítugu	

fólki	 og	 hvernig	 tvítugt	 fólk	 er	 ólíkt	 fimmtugu	 fólki.	 Þessar	 lýsingar	 geta	 gagnast	

starfsfólki	 safna	þegar	 kemur	 að	því	 að	 skipuleggja	 safnastarf	 (Jensen,	 1999,	 bls	 111).	

Vegna	þess	hve	reynsla	fullorðinna	á	söfnum	er	ólík	reynslu	barna	getur	það	verið	erfitt	

fyrir	 fullorðna	 að	 skilja	 upplifun	 barna	 á	 söfnum.	 Þegar	 kemur	 að	 því	 að	 skipuleggja	

barnastarf	 á	 söfnum	 er	 mikilvægt	 að	 átta	 sig	 á	 því	 að	 börn	 koma	 með	 sínar	 eigin	

upplifanir	 og	 skilning	 á	 veröldinni	með	 sér.	 Þessi	 skilningur	 hefur	 áhrif	 á	 það	 hvernig	

börnin	munu	skynja	það	sem	er	miðlað	til	þeirra	og	hvað	þau	munu	læra	af	því	(Jensen,	
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1999,	bls	111).	Á	árunum	á	milli	tveggja	og	fimm	ára	aldurs	verða	hugsanir	ungra	barna	

þróaðari	og	vitsmunaleg	hæfni	þeirra	er	það	ótrúleg	að	fullorðnir	gleyma	því	stundum	

að	 leikskólabörn	 eru	 ennþá	 á	 fyrstu	 stigum	 vitsmunaþroska.	 Þeir	 fullorðnu	þurfa	 þess	

vegna	stöðugt	að	minna	sjálfa	sig	á	það	að	börn	á	leikskólaaldri	hugsa	ekki	á	sama	hátt	

og	þau	sjálf	(Trawick-Smith,	2010,	bls	226).	

Kenning	 Piaget	 um	 vitsmunaþroska	 barna	 er	 ein	 sú	 áhrifamesta	 sögunnar.	 Piaget	

leggur	áherslu	á	virkt	hlutverk	barna	í	mótun	eigin	vitsmunaþroska.	Piaget	hélt	því	fram	

að	börn	uppgötva	ekki	 allt	 í	 einu	veröldina	 í	 kringum	sig	og	hvernig	hún	virkar	heldur	

byggja	 þau	 upp	 (e.	 construct)	 skilning	 á	 veröldinni	 á	 virkan	 hátt	 á	 grundvelli	 reynslu	

sinnar	 (Lightfoot	 o.fl.,	 2012,	 bls	 19).	 Kenning	 Piaget	 um	 vitsmunaþroska	 barna	 er	

stigskipt	 þróunarkenning	 þar	 sem	 vitsmunaleg	 þróun	 fylgir	 ekki	 samfelldri	 rás	 heldur	

tekur	eitt	stig	við	af	öðru	og	eru	þau	alltaf	í	sömu	röð	(Sigurjón	Björnsson,	1192,	bls	15).	

Piaget	gerði	ráð	fyrir	fjórum	þroskastigum:	skynhreyfistigi	(0-2	ára),	foraðgerðastigi	(2-6	

ára),	 stigi	 hlutbundinna	 aðgerða	 (6-12	 ára)	 og	 stigi	 formlegra	 aðgerða	 (12-19	 ára)	

(Lightfoot	 o.fl.,	 2012,	 bls	 278).	 Ung	 börn	 á	 leikskólaaldri	 eru	 samkvæmt	 Piaget	 á	

foraðgerðastigi.	 Foraðgerðastigið	 einkennist	 af	 táknmyndun,	 sjálflægni,	 lífhyggju	 og	

siðferðilegu	raunsæi	(Davenport,	1991,	bls	167).	Táknmyndun	(e.	symbolisations)	er	að	

hugsa	 í	hugmyndum	og	nota	orð	 til	 þess	að	 tjá	þessar	hugmyndir.	 Táknmyndun	er	að	

leyfa	einhverju	 að	 standa	 fyrir,	 eða	 tákna,	 eitthvað	annað.	Rautt	umferðarljós	er	 tákn	

sem	merkir	 ,,stopp”,	 að	 stinga	 þumlinum	 upp	 er	 tákn	 um	 samþykki.	 Á	 þessu	 stigi	 er	

orðaforði	barnanna	að	aukast	og	um	leið	eykst	ímyndunarafl	þeirra	sem	sést	best	þegar	

börn	leika	sér	(Davenport,	1991,	bls	167).	Táknræn	hugsun	(e.	symbolic	thought)	var	af	

Piaget	 talin	ein	af	mikilvægustu	 framförum	 foraðgerðastigsins.	Tungumál,	 skrift,	 lestur	

og	 ímyndunarleikur	 krefjast	 öll	 táknrænnar	 hugsunar	 (Trawick-Smith,	 2012,	 bls	 233).	

Ung	 börn	 eru	 oftast	 sjálflæg	 í	 hugsun.	 Þau	 geta	 aðeins	 séð	 hlutina	 frá	 sínu	 eigin	

sjónarhorni	og	gera	sér	ekki	grein	fyrir	því	að	aðrir	gætu	séð	þá	öðruvísi	eða	haft	aðrar	

skoðanir	(Davenport,	1991,	bls	168).	Lífhyggja	(e.	animism)	felur	í	sér	þá	trú	að	allt	hafi	

einhverskonar	meðvitund.	Börn	 gefa	dauðum	hlutum	eiginleika	 lifandi	 vera,	 til	 dæmis	

gæti	bilaður	bíll	verið	,,þreyttur”	eða	,,veikur”	(Davenport,	1991,	bls	168).	Lífhyggju	má	

að	nokkru	 leyti	útskýra	út	 frá	sjálflægni	barnanna.	Vegna	þess	að	börn	á	þessum	aldri	

eru	ófær	um	að	sjá	sjónarhorn	annarra	munu	þau	gera	ráð	fyrir	því	að	allt	og	allir	séu	

eins	og	þau.	Þar	sem	börnin	hafa	tilfinningar	og	finna	fyrir	sársauka	og	gleði	þá	trúa	þau	
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því	 að	 allt	 annað	 hafi	 sömu	 eiginleika	 (Davenport,	 1991,	 bls	 169)	 Þau	 líta	 á	 allt	 sem	

lifandi	vegna	þess	að	þau	sjálf	eru	lifandi	(Sigurjón	Björnsson,	1992,	bls	55)	.	Siðferðilegt	

raunsæi	(e.	moral	realism)	má	útskýra	þannig	að	ung	börn	trúa	því	að	þeirra	hugmyndir	

um	,,rétt”	og	,,rangt”	séu	alhliða.	Þar	sem	þau	er	sjálflæg	geta	þau	aðeins	einbeitt	sér	að	

einum	þætti	í	einu	við	ákveðnar	aðstæður.	Þau	þróa	með	sér	virðingu	fyrir	reglum	sem	

þau	fylgja	í	einu	og	öllu	því	þau	geta	ekki	tengt	ákveðnar	reglur	við	ákveðnar	aðstæður	

(Davenport,	1991,	bls	169).		

Piaget	hélt	því	fram	að	til	þess	að	læra	þurfi	námsumhverfi	ungra	barna	að	vera	ríkt	

af	 skynjunarreynslu	 (e.	 sensory	 experience)	 og	 bjóða	upp	 á	 tækifæri	 til	 þess	 að	 vinna	

með	hluti.	(Trawick-Smith,	2010,	bls,	228).	

	 Kenning	 Piaget	 um	 vitsmunaþroska	 barna	 hefur	 fengið	 þó	 nokkra	 gagnrýni	 í	

gegnum	 árin.	 Piaget	 stundaði	 rannsóknir	 sínar	 án	 þeirra	 rannsóknaraðferða	 sem	

fyrirfinnast	 í	 dag	 og	 hann	 skoðaði	 aðeins	 börn	 af	 vestrænum	uppruna.	 Börn	 úr	 öllum	

menningarheimum	 sýna	 grundvallareinkenni	 foraðgerðastigs	 en	 það	 finnast	 þó	

minniháttar	 frávik	 (Trawick-Smith,	 2012,	 bls	 236).	 Þrátt	 fyrir	 þessa	 annmarka	 hafa	

nýlegar	 rannsóknir	 bent	 á	 það	 að	 lýsingar	 Piaget	 á	 því	 hvernig	 ung	 börn	 hugsa	 eru	

almennt	 frekar	 nákvæmar	 (Trawick-Smith,	 2012,	 bls	 236).	 Kenningar	 Piaget	 hafa	 haft	

víðtæk	 áhrif	 á	 námskenningar	 og	 kennsluaðferðir	 og	 eru	 þær	 undirliggjandi	 þema	 í	

mörgum	menntastefnum.	Í	næsta	kafla	mun	ég	fjalla	nánar	um	námskenningar	og	það	

hvernig	ung	börn	læra.	

4.2 Hvernig	læra	ung	börn?	–	hugmyndafræði	Reggio	Emilia	

Reggio	 Emilia	 er	 lítill	 sögulegur	 bær	 á	 Norður	 Ítalíu	 sem	 varð	 þekktur	 á	 seinni	 hluta	

tuttugustu	aldarinnar	fyrir	starf	sitt	fyrir	ung	börn	undir	sex	ára	aldri.	Áhugi	fyrir	Reggio	

Emilia	hefur	farið	sífellt	vaxandi	og	fær	bærinn	reglulega	gesti	allstaðar	að	úr	heiminum	

sem	vilja	læra	meira	um	þetta	einstaka	skólakerfi	þar	sem	börn	frá	fæðingu	og	fram	til	

sex	ára	aldurs	læra	í	samfélagi	við	aðra	(Nutbrown	og	Abbott,	2001,	bls	1).		

Hugmyndafræði	Reggio	Emilia	hefur	haft	veruleg	áhrif	á	það	hvernig	 leikskólar	um	

allan	heim	vinna	með	ungum	börnum.	Safnfræðingurinn	Elee	Kirk	sem	hefur	rannsakað	

upplifun	ungra	barna	á	söfnum	 leggur	 til	að	aðferðin	geti	einnig	nýst	vel	 í	 safnfræðslu	

(Kirk,	 2012,	 bls	 74).	 Hugmyndafræði	 Reggio	 Emilia	 einkennist	 af	 barnamiðaðri	 nálgun	

þar	sem	litið	er	á	ung	börn	sem	sterkar	og	hæfar	aðalpersónur	í	eigin	námi	(Kirk,	2012,	
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bls	74).	Sem	aðalpersóna	er	litið	á	barnið	þannig	að	það	hafi	meðfædda	löngun	til	þess	

að	 uppgötva,	 læra	 og	 skilja	 heiminn	 (Hewett,	 2001,	 bls	 96).	 Aðferðin	 byggir	 á	

námskenningum	 hugsmíðahyggju	 en	 aðalhugmyndir	 þeirra	 kenninga	 snúa	 að	 því	 að	

nemandinn	sé	virkur	þátttakandi	í	uppbyggingu	þekkingar,	að	nám	sé	bæði	persónulegt	

og	 félagslegt	 og	 að	 nemandinn	 þurfi	 að	 vera	 virkjaður	 vitsmunalega,	 líkamlega	 og	

tilfinningalega	til	þess	að	námið	beri	sem	mestan	árangur	(Kirk,	2012,	bls	74).	 Í	Reggio	

skólum	 er	 skapandi	 starf	 mikilvægur	 liður	 af	 náminu.	 Áherslan	 er	 lögð	 á	 ferlið	 sjálft	

fremur	en	útkomuna.	Í	sköpunarferlinu	fá	börnin	tækifæri	til	þess	að	kafa	nánar	ofan	í	

viðfangsefni	og	kynna	það	öðrum	á	þann	hátt	 sem	er	 skiljanlegur	 fyrir	 samnemendur,	

kennara	og	aðra	sem	koma	að	ferlinu	(Kirk,	2012,	bls	75).	Í	Reggio	skólum	er	litið	á	börn	

sem	náttúrulega	vísindamenn	vegna	þess	að	þau	eru	forvitin,	þau	setja	fram	tilgátur,	spá	

fyrir	um	útkomuna,	þau	gera	tilraunir	og	ígrunda	uppgötvanir	sínar.	(Hewett,	2001,	bls	

96).	 Skapandi	 starf	 er	 þeirra	 rannsóknarleið.	 Reggio	 kennarar	 segja	 að	 börn	 hafi	

,,hundrað	 tungumál”	 þar	 sem	 tungumál	 er	 regnhlífarhugtak	 yfir	 allar	 þær	 leiðir	 sem	

barnið	notar	til	þess	að	skoða,	skilja	og	tjá	hugmyndir	sínar	um	heiminn.	Þessi	tungumál	

geta	 veið	 munnleg,	 myndræn,	 tónlist,	 látbragð	 og	 fleira.	 Mikilvægt	 er	 að	 kennarinn	

hlusti	á	öll	þessi	mismunandi	tungumál.	Að	hlusta	í	þessu	samhengi	táknar	að	kennarinn	

reynir	 á	 virkan	 hátt	 að	 skilja	 það	 sem	 nemandinn	 er	 að	 reyna	 að	 tjá.	 Þannig	 geta	

kennarar	 til	dæmis	 ,,hlustað”	á	það	sem	börn	eru	að	segja	þegar	þau	tjá	sig	 í	gegnum	

myndlist	(Kirk,	2012,	bls	75).	Þegar	börn	nota	þessi	hundrað	tungumál	eru	þau	að	byggja	

upp	tengsl	á	milli	hugmynda	og	hluta	sem	leiðir	til	nýsköpunar	og	breytinga,	að	taka	fyrri	

þekkingu	og	búa	til	nýjar	tengingar.	Hjá	ungum	börnum	er	þetta	ferli	merkingarsköpunar	

oft	í	formi	leiks	(Kirk,	2012,	bls	3).		

4.3 Ung	börn	sem	hluti	af	fjölskyldu	

Fjölskyldur	hafa	alltaf	verið	stór	hluti	af	heildargestum	safna	(Falk	og	Dierking,	2013.	bls	

149).	Það	eru	til	fjölmargar	skilgreiningar	á	hvað	telst	vera	fjölskylda.	Í	þessari	rannsókn	

hef	ég	stuðst	við	 skilgreiningu	úr	bókinni	 Learning	 in	 the	museum	sem	er	eftirfarandi:	

Fjölskylda	er	kynslóðaskiptur	hópur	fólks,	upp	til	 fimm	eða	sex	manns,	sem	heimsækir	

safnið	 saman	 sem	 ein	 heild	 (Hein,	 1998,	 bls	 146).	 Fjölskyldur	 geta	 haft	 mörg	

mismunandi	markmið	eða	ástæður	á	bak	við	heimsókn	á	safn.	Það	geta	verið	félagslegar	

ástæður,	 hagkvæmni	 eða	 fjölskylduhefðir.	 Það	 getur	 verið	 leið	 til	 þess	 að	 styrkja	
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fjölskylduböndin,	 til	 þess	 að	 skemmta	 sér	 og	 einnig	 til	 að	 læra	 eitthvað.	 Markmið	

fjölskyldunnar	 fyrir	 heimsókninni	 hefur	 áhrif	 á	 það	 hvað	 hún	 tekur	 sér	 fyrir	 hendur	 á	

safninu	(Falk	og	Dierking,	2013,	bls	150).	Söfn	eru	einstakt	umhverfi	þar	sem	foreldrar,	

börn	og	fjölskyldur	geta	styrkt	sambönd	sín	á	milli.	Öll	söfn	hafa	möguleikann	á	því	að	

bjóða	upp	á	þetta	umhverfi	óháð	þeirra	sérsviði.	Það	sem	skiptir	mestu	máli	er	samband	

barnanna	við	umönnunaraðila	sína,	starfsfólk	safnanna	og	síðast	en	ekki	síst	safneignina	

(Levy,	2013,	bls	51).	Á	áttunda	og	níunda	áratugnum	fóru	fræðimenn	að	einbeita	sér	að	

því	 að	 rannsaka	 fjölskyldur	 á	 söfnum.	 Þessar	 fyrstu	 rannsóknir	 bentu	 til	 þess	 að	

fjölskyldur	 töldu	 að	 á	 söfnum	 væri	 möguleiki	 á	 gæðastundum	 og	 lærdómi,	 þó	 hið	

síðarnefnda	væri	ekki	endilega	megintilgangur	safnaheimsókna	(Falk	og	Dierking,	2013,	

bls	150).	Rannsóknirnar	leiddu	einnig	í	ljós	að	fjölskyldur	eyða	mestum	tíma	á	söfnum	í	

samræður	 þar	 sem	 fjölskyldumeðlimir	 deila	 þekkingu	 sinni	 og	 reyna	 að	 afla	 meiri	

þekkingar	 saman	 (Falk	 og	 Dierking,	 2013,	 bls	 150).	 Samkvæmt	 Falk	 og	 Dierking	 hafa	

nýlegri	rannsóknir	sýnt	fram	á	að	fullorðnir	fjölskyldumeðlimir	geta	haft	jákvæð	áhrif	á	

nám	og	þáttöku	barna	 í	 hópnum.	Þeir	 taka	oft	 á	 sig	hlutverk	 kennara,	 leiðsögumanns	

eða	hópstjóra	og	nota	ýmsar	aðferðir	til	þess	að	miðla,	meðal	annars	með	því	að	hjálpa	

börnunum	að	þekkja	mikilvæga	þætti	í	sýningunni,	með	því	að	útskýra,	með	því	að	búa	

til	 tengingar	 við	 fyrri	 reynslu	 og	 þekkingu	 og	 með	 því	 að	 spyrja	 spurninga	 (Falk	 og	

Dierking,	2013,	bls	153).	Samkvæmt	Falk	og	Dierking	leiddi	ein	rannsókn	á	fjölskyldum	í	

ljós	 að	börn	 kjósa	 frekar	 að	 fara	 á	 safn	með	 fjölskyldu	 sinni	 heldur	 en	með	 skólanum	

sínum	 vegna	 þess	 að	 þegar	 þau	 eru	með	 fjölskyldunni	 sinni	 fá	 þau	 frekar	 tækifæri	 til	

þess	að	skoða	hluti	sem	þau	hafa	persónulega	áhuga	á	og	tala	við	fjölskylduna	sína	um	

hvað	 þau	 eru	 að	 gera	 og	 sjá	 (Falk	 og	 Dierking,	 2013,	 bls	 150).	 Nýleg	 bresk	 rannsókn	

skoðaði	safnaheimsóknir	fjölskyldna	með	börn	á	leikskólaaldri	þar	sem	börnin	voru	sett	í	

hlutverk	leiðsögumanns.	Þeim	voru	gefnir	bangsar	sem	þau	áttu	að	ganga	með	í	gegnum	

safnið	 og	 ,,sýna”	 þeim	 það	 sem	 þeim	 þótti	 áhugavert	 og	merkilegt	 (Wallis,	 2018,	 bls	

352).	 Niðurstöður	 rannsókninnar	 sýndu	 að	 börnin	 spurðu	 fárra	 spurninga	 á	meðan	 á	

heimsókninni	 stóð.	 Wallis	 veltir	 því	 fyrir	 sér	 hvort	 að	 það	 gæti	 verið	 vegna	 þess	 að	

börnin	hafi	frekar	litið	á	sig	sem	þá	sem	áttu	að	svara	spurningum	fremur	en	þá	sem	áttu	

að	 spyrja	 spurninga	 (Wallis,	 2018,	 bls	 357).	 Börnin	 gleymdu	 mjög	 fljótt	

leiðsöguhlutverkinu	 og	 bangsanum	 þegar	 þau	 sáu	 safngripi	 sem	 vöktu	 áhuga	 þeirra.	

Þetta	bendir	til	þess	að	leið	þeirra	í	gegnum	safnið	hafi	frekar	stjórnast	af	því	sem	þau	
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vildu	sjá	fremur	en	því	sem	þau	vildu	sýna	öðrum.	Börnin	virtust	því	hafa	meiri	áhuga	á	

að	sjá	 	safngripina	frekar	en	að	reyna	að	 ímynda	sér	hvað	bangsinn	og	aðrir	 í	hópnum	

vildu	sjá	(Wallis,	2018,	bls	358).		

4.4 Ung	börn	sem	hluti	af	skólahóp	

Stór	hluti	gesta	á	nánast	öllum	söfnum	um	allan	heim	eru	skólabörn	í	vettvangsferð.	Á	

eftir	fjölskyldum	eru	skólahópar	sá	hópur	sem	hefur	verið	mest	rannsakaður	á	söfnum	

(Falk	og	Dierking,	2013,	bls	156).	 Flestar	 rannsóknir	 á	 skólabörnum	 í	 vettvangsferðum	

hafa	lagt	áherslu	á	þarfir	barna	á	miðstigi	grunnskólans.	Vettvangsferðir	ungra	barna	á	

söfn	 hafa	 ekki	 verið	 rannsakaðar	 að	 fullu	 (Piscitelli,	 McArdle	 og	Weier,	 1999,	 bls	 9).	

Vegna	þess	hve	lítið	hefur	verið	skrifað	um	ung	börn	sem	hluta	af	skólahóp	mun	þessi	

hluti	ritgerðarinnar	fjalla	almennt	um	heimsóknir	skólahópa	á	söfn	en	rannsóknir	á	eldri	

börnum	 geta	 gefið	 fordæmi	 fyrir	 yngri	 börnin	 (Piscitelli	 o.fl.,	 1999,	 bls	 9).	 Samkvæmt	

Falk	 og	 Dierking	 er	 það	 algeng	 trú	 á	 meðal	 þeirra	 sem	 starfa	 við	 að	 taka	 á	 móti	

skólahópum	að	ef	að	börn	koma	 í	heimsókn	með	skólanum	sínum	þá	muni	þau	koma	

aftur	 seinna	 með	 foreldrum	 sínum	 eða	 fjölskyldum.	 Hins	 vegar	 hafa	 gestarannsóknir	

sýnt	 fram	 á	 að	 það	 eru	 engin	 tengsl	 þarna	 á	 milli	 (Falk	 og	 Dierking,	 2013,	 bls	 167).	

Eiginlegar	rannsóknir	benda	til	þess	að	vettvangsferðir	skóla	á	söfn	séu	ekki	að	virka	til	

þess	 að	 vekja	 áhuga	 á	 söfnum.	 Þau	 segja	 enn	 frekar	 að	 í	 sumum	 tilfellum	 geta	

vettvangsferðir	 skólahópa	 haft	 öfug	 áhrif,	 foreldrar	 líta	 þannig	 á	 að	 þeir	 þurfi	 ekki	 að	

fara	með	börnin	á	 söfn	vegna	þess	að	 skólinn	 sér	um	það	 (Falk	og	Dierking,	2013,	bls	

168).	 Skólar	 eiga	 það	 til	 að	 líta	 á	 vettfangsferðir	 á	 söfn	 sem	 viðbót	 við	 námsefnið.	

Skólarnir	líta	á	söfn	sem	óformlegan	námsvettvang	vegna	þess	að	safnið	er	utan	skólans	

og	 vegna	þess	 að	 á	 söfnum	upplifa	 börnin	 ósvikna	muni	 og	 leiðsögumaðurinn	 er	 ekki	

kennari	 heldur	 ný	 manneskja	 sem	 stundum	 býr	 yfir	 færni	 til	 þess	 að	 vekja	 áhuga	

barnanna	á	annan	eða	öðruvísi	hátt	en	þau	eru	vön.	Auk	þess	eru	börn	hvött	til	þess	að	

taka	virkan	þátt	 í	heimsókninni	á	ýmsan	hátt,	 til	dæmis	 í	gegnum	 leiklist	eða	myndlist	

(Allon,	1999,	bls	79).	Allon	bendir	á	að	þó	að	börn	muni	oftast	velja	vettvangsferð	á	safn	

fram	yfir	 venjulega	 skólastund	þá	muni	þau	 samt	 sem	áður	 tengja	 söfn	við	 formlegan	

lærdóm	(Allon,	1999,	bls	80).	Það	sé	að	vissu	leiti	vegna	þess	að	þau	eru	ekki	á	safninu	af	

frjálsum	vilja	heldur	hafa	þau	verið	 send	þangað	án	þess	að	hafa	eitthvað	um	það	að	

segja	(Allon,	1999,	bls	81).		
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5 Safnfræðsla	fyrir	ung	börn	á	höfuðsöfnunum		
Eins	og	kom	fram	í	inngangi	ritgerðarinnar	er	markmið	mitt	með	þessari	ritgerð	að	skoða	

hvað	 einkennir	 markhópinn	 ung	 börn,	 hvaða	 safnfræðsla	 er	 í	 boði	 fyrir	 hann	 á	

höfuðsöfnunum	þremur	og	hvaða	 leiðir	söfnin	 fara	til	þess	að	koma	til	móts	við	þarfir	

ungra	 barna	 í	 fræðslunni.	 Fyrstu	 rannsóknarspurningunni	 var	 svarað	með	 því	 að	 lesa	

fræðilegar	heimildir.	Seinni	tveimur	spurningunum	var	aðeins	hægt	að	svara	með	því	að	

framkvæma	rannsókn	á	söfnunum	sjálfum.		

5.1 Lýsing	á	rannsókninni	
Rannsóknin	 byggir	 á	 hugmyndafræði	 eigindlegra	 rannsókna.	 Megintilgangur	 slíkra	

rannsókna	 er	 að	 rannsaka	 fyrirbæri	 (e.	 phenomena)	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 veruleika	

einstaklinga	eða	hópa	í	ákveðnu	menningarlegu	og	félagslegu	samhengi	(Mills	og	Birks,	

2014,	bls	8).	Það	eru	margar	mismunandi	 leiðir	og	aðferðir	til	þess	að	gera	eigindlegar	

rannsóknir.	 Í	 þessari	 rannsókn	 studdist	 ég	 við	 aðferðafræði	 grundaðrar	 kenningar,	

rannsóknaraðferðar	 sem	 var	 þróuð	 af	 félagsfræðingunum	 Barney	 Glaser	 og	 Anselm	

Strauss	á	sjöunda	áratug	síðustu	aldar	(Creswell,	2007,	bls	63).		

Grunduð	 kenning	 einkennist	 af	 samhliða	 gagnasöfnun	 og	 greiningu.	 Það	 þýðir	 að	

rannsakandinn	bíður	ekki	með	að	greina	gögnin	þar	 til	 hann	hefur	 safnað	öllum	þeim	

gögnum	 sem	 hann	 þarf	 heldur	 hefst	 greining	 um	 leið	 og	 fyrstu	 gögnum	 hefur	 verið	

safnað.	 Gagnasöfnun	 leiðir	 til	 greiningar,	 greining	 leiðir	 til	 hugmynda	 og	 hugtaka,	

hugmyndir	 og	 hugtök	 leiða	 af	 sér	 spurningar	 og	 spurningar	 leiða	 af	 sér	 frekari	

gagnasöfnun.	 Ferlið	 endurtekur	 sig	 þangað	 til	 að	 rannsóknin	 kemst	 á	 það	 stig	 að	

hugmyndir	og	hugtök	hafa	verið	vel	skilgreind	og	útskýrð	(Corbin	og	Strauss,	2008,	bls	

82).	 Það	 eru	margar	 aðferðir	 til	 þess	 að	 safna	 gögnum	þegar	 unnið	 er	með	 grundaða	

kenningu.	 Eins	 og	 á	 við	 um	 aðrar	 eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	 er	 vinsælt	 að	 nota	

viðtöl	 við	 gagnasöfnun.	 Aðrar	 aðferðir	 sem	 hægt	 er	 að	 nota	 eru	 skjöl,	 fræðilegar	

heimildir	og	 framkallað	efni	eins	og	spurningalistar	og	kannanir	 (Mills,	Birks	og	Hoare,	

2014,	bls	112).	Við	fyrstu	gagnasöfnun	notar	rannsakandinn	markvisst	úrtak	til	að	finna	

þátttakendur	og	eftir	greiningu	á	þeim	gögnum	notar	hann	fræðilegt	úrtak	til	að	ákveða	

hvar,	hvenær	og	hvernig	á	að	safna	frekari	gögnum	(Mills	o.fl.,	2014,	bls	113).	Markvisst	

úrtak	 er	 ekki	 valið	 af	 handahófi	 heldur	 notar	 rannsakandinn	 þekkingu	 sína	 til	 þess	 að	

velja	 þátttakendur	 sem	 búa	 yfir	 ákveðinni	 þekkingu	 eða	 reynslu	 (Battaglia,	 2011,	 bls	
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246).	Fræðilegt	úrtak	veitir	rannsakandanum	sveigjanleika	til	þess	að	safna	gögnum	þar	

sem	 hann	 telur	 bestar	 líkur	 á	 að	 fá	 svör	 við	 þeim	 spurningum	 sem	 komu	 upp	 við	

greininguna	(Corbin	og	Strauss,	2008,	bls	82).		

	 Ég	 byrjaði	 rannsóknina	 á	 að	 semja	 spurningalista	 með	 átján	 spurningum.	 Í	

febrúar	 2019	 voru	 þeir	 sendir	 með	 tölvupósti	 á	 þá	 starfsmenn	 Listasafns	 Íslands,	

Náttúruminjasafns	 Íslands	 og	 Þjóðminjasafns	 Íslands	 sem	 sinna	 safnfræðslu,	 alls	 sex	

manns.	 Skipting	 starfsmanna	 á	 söfnum	 er	 eftirfarandi;	 Listasafn	 Íslands:	 einn	

starfsmaður,	 Náttúruminjasafn	 Íslands:	 þrír	 starfsmenn,	 Þjóðminjasafn	 Íslands:	 tveir	

starfsmenn.	Ég	notaði	markvisst	úrtak	til	þess	að	velja	þá	einstaklinga	sem	ég	taldi	búa	

yfir	 mestri	 þekkingu	 á	 safnfræðslu	 fyrir	 ung	 börn.	 Allir	 sem	 fengu	 spurningalistann	

sendan	svöruðu	honum	að	einhverju	leiti	og	sendu	mér	til	baka.	Á	þeim	söfnum	sem	ég	

sendi	 listann	 á	 fleiri	 en	 einn	 starfsmann	 svöruðu	 starfsmennirnir	 listanum	 saman.	

Rannsóknin	var	unnin	í	tveimur	löndum	þar	sem	ég	bý	erlendis	og	þess	vegna	var	tekin	

sú	 ákvörðun	 að	 nota	 spurningalista	 til	 þess	 að	 safna	 fyrstu	 gögnunum.	 Þó	 að	

spurningalistar	séu	oftast	tengdir	við	megindlegar	rannsóknir	er	ekki	óalgent	að	nota	þá	

í	eigindlegum	rannsóknum.	Witzel	leggur	til	að	það	geti	reynst	vel	að	nota	spurningalista	

og	viðtöl	saman	við	gagnasöfnun.	Það	sé	sérstaklega	gagnlegt	þegar	rannsakandinn	er	í	

tímaþröng	 því	 að	 þá	 getur	 hann	 fyrst	 safnað	 gögnum	með	 spurningalistanum	 og	 svo	

spurt	 nánar	 út	 í	 það	 sem	 hann	 telur	 mikilvægast	 í	 sjálfu	 viðtalinu.	 Þannig	 er	 viðtalið	

betur	nýtt	til	þess	að	spyrja	færri	spurninga	en	annars	hefði	verið	gert	(Flick,	2018,	bls	

234).	 Þessi	 aðferð,	 að	 nota	 saman	 spurningalista	 og	 viðtöl	 reyndist	mjög	 vel	 í	 þessari	

rannsókn.	Þegar	spurningalistarnir	voru	sendir	til	baka	notaði	ég	kóðun	til	þess	að	greina	

svörin.	Þegar	unnið	er	með	grundaða	kenningu	er	algengt	að	byrja	á	því	að	nota	opna	

kóðun.	 Opin	 kóðun	 felst	 í	 því	 að	 rannsakandinn	 les	 gögnin,	 línu	 fyrir	 línu,	 og	 finnur	

viðeigandi	þemu	og	flokka.	Þegar	unnið	er	með	opna	kóðun	er	mikilvægt	að	vera	opinn	

fyrir	 því	 sem	 kemur	 fram	 í	 gögnunum	og	 skrifa	 hjá	 sér	 öll	 þemu	og	 flokka	 sem	 koma	

fram,	líka	þá	sem	í	fyrstu	virðast	ekki	skipta	máli	fyrir	rannsóknina	(Esterberg,	2002,	bls	

158).	 Það	er	 vegna	þess	 að	þegar	unnið	 er	með	grundaða	 kenningu	 getur	 rannsóknin	

tekið	ýmsum	breytingum	í	gegnum	rannsóknarferlið,	þar	sem	sífellt	bætast	við	ný	gögn	

og	 nýjar	 greiningar,	 og	 það	 sem	 virtist	 ekki	 skipta	máli	 í	 byrjun	 getur	 verið	mikilvægt	

seinna	meir	fyrir	rannsóknina.	Eftir	að	hafa	greint	gögnin	með	opinni	kóðun	gat	ég	skipt	

gögnunum	í	þemu	og	flokka.	Ég	notaði	svo	markvissa	kóðun	á	gögnin.	Markviss	kóðun	
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felur	 í	 sér	 að	 lesa	 í	 gögnin,	 línu	 fyrir	 línu	 eins	 og	 í	 opinni	 kóðun,	 nema	 í	 þetta	 skipti	

einbeitir	 rannsakandinn	 sér	 að	 því	 að	 leita	 sérstaklega	 eftir	 þeim	 þemum	og	 flokkum	

sem	 komu	 fram	 við	 opnu	 kóðunina	 (Esterberg,	 2002,	 bls	 161).	 Þemu	 og	 flokkar	 sem	

leitað	var	eftir	voru;	leikur,	snerting,	gagnvirkni,	jákvæð	upplifun,	fjölskyldur,	samtal	við	

gesti	og	kostnaður.	

Í	 seinni	 umferð	 gagnasöfnunar	 fyrir	 rannsóknina	 notaði	 ég	 hálfopin	 (e.	 semi-

structured)	 einstaklingviðtöl	 til	 þess	 að	 safna	 gögnum.	 Slík	 viðtöl	 eru	 algengasta	

viðtalsaðferðin	 í	 eigindlegum	 rannsóknum.	 Í	 hálfopnum	 viðtölum	 spyr	 rannsakandinn	

viðmælanda	 sinn	 fyrirfram	 ákveðnar	 opnar	 spurningar	 en	 gefur	 jafnframt	 svigrúm	 til	

þess	 að	 opna	 fyrir	 umræðu	 við	 viðmælanda	 sinn	 sem	 getur	 þannig	 komið	með	 nýjar	

hugmyndir	og		umræðuefni	(Braun	og	Clarke,	2013,	bls	78).	Niðurstöður	úr	greiningunni	

á	 spurningalistanum	 voru	 notaðar	 til	 þess	 að	 setja	 saman	 viðtalsramma	 fyrir	 viðtölin.	

Viðtalsrammi	 er	 listi	 af	 spurningum,	 eða	 umræðuefnum,	 sem	 rannsakandinn	 notar	 til	

þess	 að	 leiða	 viðtalið	 (Braun	 og	 Clarke,	 2013,	 bls	 81).	 Eins	 og	 algengt	 er	 þegar	

aðferðafræði	grundaðrar	kenningar	er	notuð	notaði	ég	fræðilegt	úrtak	til	þess	að	finna	

þátttakendur	 fyrir	 viðtölin.	Með	 spurningalistanum	 vildi	 ég	 fá	 yfirlit	 yfir	 safnfræðslu	 á	

söfnunum	og	taldi	þess	vegna	safnakennara	vera	hæfasta	til	að	svara	þeim	spurningum.	

Með	viðtölunum	vildi	ég	kafa	dýpra	og	skoða	hvernig	söfnin	koma	til	móts	við	unga	gesti	

sína	í	þeirri	safnfræðslu	sem	þeim	stendur	til	boða,	meðal	annars	með	tilliti	til	aðgengis	

og	 uppsetningar	 á	 sýningum.	 Ég	 tók	 viðtöl	 við	 forstöðufólk	 safnanna	 því	 ég	 taldi	 þau	

líklegust	til	þess	að	geta	svarað	spurningunum	vegna	þess	að	í	starfi	þeirra	felst	að	hafa	

yfirsýn	 á	 öllum	 þáttum	 starfs	 safnsins.	 Í	 byrjun	 apríl	 2019	 tók	 ég	 viðtöl	 við	 safnstjóra	

Listasafns	 Íslands,	 forstöðumann	 Náttúruminjasafns	 Íslands	 og	 þjóðminjavörð	

Þjóðminjasafns	Íslands.	Ég	tók	viðtal	við	verkefnisstjóra	viðburða	og	fræðslu	á	Listasafni	

Íslands	vegna	þess	að	hún	hafði	tekið	þátt	í	uppbyggingu	á	nýju	safnfræðsluverkefni	hjá	

safninu	og	bjó	því	yfir	þekkingu	mikilvæga	rannsókninni.	Viðtölin	voru	öll	tekin	upp	með	

upptökubúnaði	og	svo	hljóðrituð	til	þess	að	auðvelda	greiningu.	Greining	viðtalanna	fór	

fram	 	 með	 sama	 hætti	 og	 greining	 spurningalistans,	 það	 er	 	 með	 opinni	 kóðun	 og		

markvissri	kóðun	þar	sem	kóðar	voru	flokkaðir	í	þemu	og	flokka.		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	í	ljós	að	öll	söfnin	þrjú	bjóða	upp	á	safnfræðslu	

fyrir	ung	börn	og	að	söfnin	fara	bæði	 líkar	og	ólíkar	 leiðir	til	þess	að	koma	til	móts	við	

þennan	markhóp.	Hér	 á	 eftir	mun	ég	 fjalla	um	þá	 safnfræðslu	 sem	er	 í	 boði	 fyrir	 ung	

börn	 á	 söfnunum.	 Niðurstöður	 byggja	 á	 þeim	 upplýsingum	 sem	 komu	 fram	 í	
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rannsóknargögnunum	 og	 upplýsingum	 um	 starfsemi	 safnanna	 sem	 má	 finna	 á	

heimasíðum	þeirra.	 Í	 sjötta	 kafla	 verður	 svo	 greint	 nánar	 frá	 þeim	 leiðum	 sem	 söfnin	

hafa	farið	til	þess	að	koma	til	móts	við	þarfir	ungra	barna.		

5.2 Listasafn	Íslands	
Listasafn	 Íslands	 leggur	 mikla	 áherslu	 á	 faglegt	 fræðslustarf	 fyrir	 ung	 börn	 bæði	 á	

skólatíma	 og	 utan	 skóla.	 Safnstjóri	 Listasafns	 Íslands	 segir	 að	 safnið	 reyni	 að	 opna	

menntunarhlutverk	sitt	með	því	að	reyna	að	ná	til	barna,	ekki	bara	innan	skólans	heldur	

líka	 í	 frítíma	 þeirra.	 Hún	 tekur	 fram	 að	 skólabörn	 (í	 þessu	 tilfelli	 leikskólabörn)	 séu	

einungis	sértækur	markhópur	á	ákveðnum	tíma	og	að	skólaheimsókn	verði	ekki	endilega	

til	þess	að	barnið	komi	aftur	á	safnið	seinna	í	fylgd	með	foreldrum	sínum.	Það	þurfi	að	

vinna	sérstaklega	með	það	að	fá	börn	inn	á	söfnin	í	frítíma	sínum.		

Listasafn	 Íslands	 býður	 upp	 á	 leiðsögn	 fyrir	 leikskólahópa	 alla	 virka	 daga.	

Heimsóknin	 tekur	 um	 það	 bil	 klukkustund	 og	 er	 skólum	 að	 kostnaðarlausu.	

Leikskólahópar	eru	einnig	velkomnir	að	koma	í	heimsókn	á	safnið	á	eigin	vegum,	það	er	

án	 leiðsagnar	 safnakennara	 (Listasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Ragnheiður	 Vignisdóttir,	

verkefnastjóri	 viðburða	 og	 fræðslu	 á	 Listasafni	 Íslands	 sér	 jafnan	 um	 leiðsögn	 fyrir	

leikskólahópa.	 Hún	 segir	 það	 gefandi	 að	 koma	 með	 hóp	 á	 safnið	 og	 fá	 leiðsögn	 á	

safneigninni.	Upplýsingarnar	sem	koma	fram	í	 leiðsögn	séu	ekki	endilega	þær	sömu	og	

koma	fram	á	sýningunni.	Hún	gefur	hér	nýlegt	dæmi:	

Mér	 er	 svo	 minnisstætt	 [...]	 þegar	 við	 settum	 upp	 sýningu	 á	 þjóðsagnamyndum	
Ásgríms	Jónssonar	 í	byrjun	árs	2018.	Þá	koma	alveg	rosalega	margir	skólahópar	til	
okkar	 og	 við	 [...]	 sláum	met	 í	 aðsókn	 og	 [þetta	 var]	 frábær	 sýning	 sem	 auðvitað	
tengist	námsefni	barnanna.	Þar	var	ein	mynd	sem	að	vakti	svo	mikla	athygli	vegna	
þess	að	hún	var	ókláruð.	Hún	var	semsagt	[...]	í	gylltum	ramma	á	vegg	með	fullt	af	
öðrum	myndum	 […]	 Það	 sást	 ekkert	 endilega	 þegar	 þú	 komst	 [...]	 sem	 almennur	
safngestur	en	um	leið	og	þér	var	bent	á	það	þá	svona	sérðu	að	hún	er	ókláruð.	Og	
það	að	geta	sagt	börnunum	sem	komu	á	þessa	sýningu	að	þessi	mynd	væri	ókláruð,	
að	 aftan	 á	myndinni,	 aftan	 á	 rammanum	 væri	 lítill	miði,	 bara	 lítill	 eldgamall	miði	
sem	búið	var	að	skrifa	á	að	þetta	væri	síðasta	myndin	sem	að	Ásgrímur	var	að	vinna	
að	 áður	 en	 hann	 dó.	 Bara	 svona	 upplýsingar,	 þetta	 er	 bara	 svona	 lítið	 dæmi	 um	
þessa	sögu,	þá	alveg	[...]	opnuðust	augun	,,vá	í	alvörunni”.		[...]	það	er	svona	þetta	
sem	er	svo	mikilvægt	að	komi	fram	í	leiðsögn,	þess	vegna	skiptir	það	svo	miklu	máli	
að	þeir	sem	sinna	þessu	starfi	séu	vel	upplýstir	og	vel	undirbúnir	áður	en	þeir	fara	
að	miðla”.		

Í	 öllum	 safnkosti,	 hvort	 sem	 það	 eru	 hlutir	 eða	 myndir,	 má	 finna	 finna	 leifar	 frá	

einstaklingum	sem	eitt	 sinn	 fundu	upp,	bjuggu	til	eða	notuðu	hlutina	 (Stapf,	2004,	bls	
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45).	Í	sögunni	hér	að	ofan	má	sjá	gott	dæmi	um	það	hvernig	þær	upplýsingar	sem	koma	

fram	 í	 leiðsögn	 gefa	 börnunum	 tækifæri	 til	 þess	 að	 tengjast	 Ásgrími,	 sem	 teiknaði	

myndina,	á	persónulegri	hátt	og	sjá	hann	sem	raunverulega	manneskju	sem	lifði	og	dó.	

Ragnheiður	tekur	fram	að	fyrir	hverja	sýningu	fari	af	stað	hjá	henni	mikil	heimildaöflun	

um	 verkin	 sem	 eru	 á	 sýningunni	 og	 að	 það	 sé	 langur	 undirbúningstími	 sem	 fari	 í	 þá	

vinnu.	 ,,Það	 segir	 sig	 bara	 sjálft	 að	 gæðin	 verða	 miklu	 betri	 því	 betur	 sem	 við	 erum	

undirbúin”.	Hún	er	ekki	með	sérstaka	leiðsögn	fyrir	hvern	aldurshóp,	heldur	aðlagar	hún	

leiðsögnina	að	þeim	hópum	sem	koma	og	skrifar	yfirleitt	fyrirfram	sérstakt	handrit	fyrir	

sjálfa	sig.	Þegar	kemur	að	því	að	velja	hvaða	verk	eru	sýnd	börnum	í	leiðsögninni	er	lagt	

mikið	 upp	 úr	 því	 að	 hvert	 og	 eitt	 listaverk	 sem	 er	 sýnt	 hafi	 sögu	 að	 segja.	 Að	 þar	 sé	

einhver	saga	á	bak	við,	eitthvað	sem	er	spennandi.	,,Það	eru	þannig	leiðsagnir	sem	eru	

skemmtilegastar,	sem	ná	best	til	barnanna”.		

Listasafn	 Íslands	 hefur	 lengi	 verið	 með	 virkt	 barnastarf	 þar	 sem	 viðburðir	 eru	

skipulagðir	 í	tengslum	við	sýningar	safnsins.	Síðustu	misseri	hefur	safnið	verið	að	móta	

ákveðna	framtíðarsýn	fyrir	skipulagt	barnastarf	á	safninu	sem	felst	meðal	annars	í	því	að	

starfið	 fái	 sérstakt	nafn	og	 lógó.	Krakkaklúbburinn	Krummi	stendur	 fyrir	 fjölbreyttri	og	

skemmtilegri	 dagskrá	 í	 hverjum	 mánuði	 þar	 sem	 börnum	 er	 boðið	 að	 fræðast	 um	

listaverkin	í	safneign	safnsins,	skapa	listaverk	og	leika	sér	í	nærandi	umhverfi	(Listasafn	

Íslands,	e.d.).	Upphafið	að	Krakkaklúbnum	Krumma	má	rekja	 til	byrjun	árs	2018	þegar	

starfsfólk	Listasafns	Íslands	setti	upp	þrjár	smiðjur	fyrir	börn	í	tengslum	við	sýningu	sem	

þá	var	á	safninu.	Safnið	réði	til	sín	listamann	til	að	hjálpa	til	við	skipulag	og	framkvæmd	

smiðjanna	og	segir	Ragnheiður	að	mikil	vinna	hafi	verið	 lögð	 í	smiðjurnar.	Hver	smiðja	

var	 haldin	 einu	 sinni	 og	 það	 mættu	 fáir.	 Starfsfólki	 safnsins	 fannst	 lítið	 sitja	 eftir	 og	

einnig	 ríkti	óvissa	um	hvenær	næst	yrðu	haldnar	 smiðjur	því	það	vantaði	 ramma	utan	

um	starfið.	Þaðan	spratt	hugmyndin	um	fast	barnastarf	á	safninu	þar	sem	öll	starfsemi,	

viðburðir,	 smiðjur	og	 fræðsla,	væri	 römmuð	 inn	undir	sama	nafni	og	 lógói.	Markmiðið	

með	Krakkaklúbbnum	Krumma	er	þríþætt:	

•	 Að	í	Listasafni	Íslands	sé	fjölsótt	og	virkt	barna-	og	fjölskyldustarf	

•	 Að	 byggja	 upp	 traustan	 markhóp.	 Að	 Krakkaklúbburinn	 Krummi	 í	 Listasafni	

Íslands	 festi	 sér	 sess	 í	 huga	 foreldra	og	barna	 á	 Íslandi	með	því	 að	 starfa	með	

safninu	til	lengri	tíma.	
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•	 Að	taka	virkan	þátt	í	barnamenningu	á	Íslandi.	

Klúbburinn	stendur	fyrir	viðburðum	tvisvar	sinnum	í	mánuði.	Sami	viðburður	er	

endurtekinn	 og	 segir	 Ragnheiður	 að	 það	 fari	 gríðarlega	 mikil	 vinna	 í	 að	 skipuleggja	

viðburði	og	að	á	þennan	hátt	nýtist	vinnan	betur.	Það	gefi	einnig	börnum	og	foreldrum	

sem	af	einhverjum	ástæðum	geta	ekki	 tekið	þátt	 í	öðrum	viðburðinum	 færi	 á	að	 taka	

þátt	í	þeim	næsta	án	þess	að	missa	af	einhverju.	Viðburðirnir	tengjast	alltaf	sýningum	og	

safnkosti	safnsins	og	segir	Ragnheiður	að	það	sé	algjört	grunnatriði:	,,Við	erum	ekkert	að	

fara	að	vera	með	perlusmiðju	og	perla	hjörtu	ef	það	eru	engin	hjörtu	inni	á	listasafninu,	

það	 verður	 alltaf	 að	 vera	 einhver	 tenging”.	 Eins	 og	 áður	 segir	 þá	 eru	 haldnir	 tveir	

viðburðir	 í	 mánuði,	 allt	 skólaárið,	 nema	 í	 janúar	 og	 maí.	 Þá	 er	 haldinn	 einn	 stór	

viðburður	í	stað	tveggja.	Krakkaklúbburinn	tekur	sér	frí	í	júní	og	júlí	og	byrjar	svo	aftur	í	

ágúst.	Framtíðarsýn	krakkaklúbbsins	felur	í	sér	að	bjóða	einnig	upp	á	sumarstarf	en	eins	

og	 stendur	 fer	 starfið	 fram	 samhliða	 skólaárinu.	 Starfið	 er	 skipulagt	 hálft	 ár	 fram	 í	

tímann	og	er	gefin	út	dagskrá	 tvisvar	 sinnum	á	ári	 sem	gildir	 frá	 janúar	 til	maí	og	 svo	

aftur	 frá	ágúst	 fram	 í	desember.	Krakkaklúbburinn	Krummi	er	 fyrir	börn	á	öllum	aldri,	

það	 er	 ekkert	 aldurstakmark,	 og	 þátttaka	 á	 viðburðum	 klúbbsins	 er	 börnum	 og	

aðstandendum	 þeirra	 að	 kostnaðarlausu.	 Fyrstu	 smiðjurnar	með	 nýja	 fyrirkomulaginu	

voru	haldnar	í	ágúst	2018	og	segir	Ragnheiður	að	þátttaka	hafi	verið	vonum	framar:		

Ég	ætla	bara	að	leyfa	mér	að	fullyrða	hérna	að	þetta	er	algjörlega	búið	að	slá	í	gegn.	
[…]	 Við	 sjáum	 sama	 fólkið	 aftur	 og	 aftur	 og	 það	 sem	 hefur	 glatt	 mig	 alveg	
sérstaklega	er	að	það	eru	nokkrar	fjölskyldur	sem	eru	af	erlendu	bergi	brotnar	sem	
eru	að	mæta	aftur	og	aftur.	Þetta	segir	okkur	að	þetta	er	bara	mjög	þakklátt	starf	
og	 markmiðið	 er	 líka	 að	 fólk	 fari	 að	 líta	 á	 listasafnið	 sem	 fýsilegan	 stað	 fyrir	
fjölskylduna	til	þess	að	koma	og	dvelja	á,	dvelja	lengi	á.			

5.3 Náttúruminjasafn	Íslands	

Náttúruminjasafn	 Íslands	 opnaði	 sína	 fyrstu	 sjálfstæðu	 sýningu	 ,,Vatnið	 í	 náttúru	

Íslands”	þann	1.	desember	2018	í	húsnæði	Perlu	norðursins	í	Öskjuhlíð	í	Reykjavík.	Þar	

er	 fjallað	 um	 vatn	 frá	 ýmsum	 hliðum,	 um	 efna-	 og	 eðlisþætti	 vatns,	 gerð	 og	 eðli	

vatnsauðlindarinnar,	 hlutverk	 vatns	 við	 mótun	 lands	 og	 uppbyggingu,	 fjölbreytileika	

vatnalífríkis,	 allt	 frá	 jurtum,	 örverum	 og	 dýrum	 til	 heilla	 vistkerfa	 (Náttúruminjasafn	

Íslands,	e.d.).	Fræðslustarf	safnsins	er	enn	 í	mótun	en	ætlunin	er	að	koma	til	móts	við	

getu	 og	 áhuga	 leikskólabarna	 jafnt	 sem	 grunnskólabarna.	 Í	 markmiðasetningu	 fyrir	

sýninguna	 er	 áhersla	 lögð	 á	 yngri	 skólabekkina,	 þar	 með	 talið	 leikskóla.	 Hilmar	
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Malmquist,	 forstöðumaður	 Náttúruminjasafns	 Íslands,	 segir	 að	 þegar	 tillaga	 að	

sýningunni	 hafi	 verið	 unnin	 fyrir	 Alþingi	 hafi	 strax	 komið	 skýrt	 fram	 að	 leggja	 ætti	

áherslu	á	yngri	gesti.	Framsetning	á	sýningunni	var	hönnuð	að	töluverðu	leyti	með	unga	

gesti	 í	 huga.	 Þar	 eru	 munir	 sem	 eiga	 að	 höfða	 sérstaklega	 til	 þeirra	 og	 leiðbeinandi	

textaupplýsingar	 sem	 ungir	 gestir	 eiga	 að	 geta	 fikrað	 sig	 eftir	 á	 eigin	 spítum.	 Þegar	

komið	er	inn	á	sýninguna	tekur	á	móti	gestum	stórt	líkan	af	vatnsketti.	Vatnskötturinn,	

einkenni	 sýningarinnar,	 er	 lirfa	 fjallaklukkunnar.	 Hann	 leiðir	 unga	 gesti	 í	 gegnum	

sýninguna	með	myndrænum	textaplöttum	sem	eru	í	barnahæð	víðsvegar	um	sýninguna.	

Þeir	 leiða	 einnig	 fjölskyldur	 í	 gegnum	 sýninguna	 því	 foreldrar	 eða	 aðrir	 aðstandendur	

geta	lesið	upphátt	fyrir	börnin.	

	 Náttúruminjasafn	 Íslands	 býður	 upp	 á	 leiðsögn	 með	 safnkennara	 fyrir	

leikskólahópa	þeim	að	kostnaðarlausu.	Hver	leiðsögn	tekur	um	það	bil	45	mínútur	og	er	

stuðst	við	sérstaka	dagskrá	fyrir	hvert	skólastig	(Náttúruminjasafn	Íslands,	e.d.).	Að	sögn	

forstöðumanns	 safnsins	 	 hafa	 viðbrögðin	 við	 safnkennslunni	 verið	mjög	 góð	 en	 þegar	

viðtalið	 var	 tekið	 voru	 aðeins	 liðnar	 tvær	 vikur	 síðan	 safnið	 byrjaði	 að	 bjóða	 upp	 á	

skipulagða	leiðsögn	fyrir	skólahópa.		

	 Á	Náttúruminjasafni	 Íslands	er	afmarkað	rými	sem	er	hugsað	fyrir	tímabundnar	

sýningar.	Þar	er	nú	í	vinnslu	barnasýning	sem	stefnt	er	á	að	opni	í	september	2019.	Þar	

verður	fjallað	um	ófreskjur	og	óvættir	í	vötnum,	á	skemmtilegan	hátt	fyrir	unga	gesti.	Í	

tillögu	fyrir	sýninguna	sem	gerð	var	árið	2017	stendur	að	sýnd	verði	líkön	og	teikningar	

af	furðuverum	úr	íslenskum	þjóðsögum	sem	hafast	við	í	vötnum,	ásamt	ýmsum	fróðleik	

(Álfheiður	Ingadóttir,	2017,	bls	19).	Á	sýningunni	verður	boðið	upp	á	sérstaka	kennslu	og	

hópar	munu	geta	skráð	sig	sérstaklega	á	þessa	sýningu.	Gert	er	ráð	fyrir	því	að	sýningin	

standi	í	eitt	ár	og	verði	svo	farandsýning.	

Safnið	 stefnir	 að	 því	 að	 hefja	 sérstaka	 fjölskylduviðburði	 í	 sumar	 þar	 sem	

nærumhverfi	Perlunnar	verður	notað	 í	útikennslu.	Hugmyndin	er	að	bjóða	 fjölskyldum	

og	 yngri	 gestum	 út	 í	 náttúruna	 þar	 sem	 árstíðabundin	 náttúrufyrirbæri	 eru	 kynnt	 og	

skoðuð	sérstaklega.		

5.4 Þjóðminjasafn	Íslands	

Á	 Þjóðminjasafni	 Íslands	 er	 lögð	 áhersla	 á	 að	 allir	 séu	 velkomnir.	 Margrét	

Hallgrímsdóttir,	þjóðminjavörður	Þjóðminjasafns	Íslands,	segir	að	safnið	vilji	gjarnan	að	
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börn	komi	á	safnið	sem	hluti	af	skólahóp,	hvort	sem	það	er	 leik-,	grunn-,	mennta-	eða	

háskóli,	en	einnig	að	þau	komi	á	eigin	vegum	og	með	fjölskyldum	sínum:	

Börn	 eru	 okkar	 mikilvægustu	 gestir.	 Okkur	 finnst	 mikilvægt	 að	 taka	 vel	 á	 móti	
börnum	 og	 að	miðla	 til	 þeirra	 þessari	 þekkingu,	 veita	 þeim	 innblástur.	 Það	 getur	
verið	 í	 formi	kennslu	sem	er	 í	 samhengi	við	námsskrá,	það	geta	þá	verið	ákveðnir	
hópar	sem	koma	hingað	til	að	kynna	sér	ákveðin	efni,	en	líka	á	eigin	vegum.	Í	gamla	
daga	 þá	 máttu	 börn	 ekki	 koma	 nema	 í	 fylgd	 með	 fullorðnum,	 en	 börn	 eru	 bara	
velkomin	í	safnið	í	hvaða	samhengi	sem	það	er.	

	

Þessi	 tilvitnun	 í	Margréti	 sýnir	 að	 á	 Þjóðminjasafni	 Íslands	 ríkir	 jákvætt	 viðhorf	 til	

barna	og	gefur	til	kynna	að	safnið	sé	tilbúið	til	þess	að	mæta	þörfum	þeirra.	Samkvæmt	

Delgado	o.fl	getur	það	verið	söfnum	til	góðs	að	vera	opin	 fyrir	börnum	vegna	þess	að	

börn	geta	 lífgað	upp	á	umhverfi	safnanna	sem	stundum	getur	verið	þungt	og	alvarlegt	

(Delgado,	Kozac	og	Charette,	2018,	bls	389).	

Þjóðminjasafn	 Íslands	 býður	 upp	 á	 leiðsögn	 um	 grunnsýningu	 safnsins	 fyrir	

leikskólahópa	 sem	er	 kölluð	 ,,Þjóðminjasafn	–	hvað	er	það?”.	 Leiðsögnin	er	ætluð	4-5	

ára	börnum	og	hefur	þau	markmið	að	börnin	kynnist	hugtökunum	,,safn”	og	 ,,sýning”,	

að	 þau	 upplifi	 safnið	 sem	 áhugaverðan	 stað	 til	 að	 heimsækja	 og	 að	 þau	 tengi	 gripi	 í	

safninu	 við	 daglegt	 líf	 (Þjóðminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Í	 Safnahúsinu	 við	 Hverfisgötu	 er	

boðið	 upp	 á	 leiðsögn	 fyrir	 elstu	 börn	 leikskólans	 sem	 fjallar	 um	 þjóðsögur	 og	

kynjaskepnur.	 Markmið	 leiðsagnarinnar	 að	 kynna	 börnin	 fyrir	 hugtökunum	 ,,safn”	 og	

,,sýning”	auk	þess	að	þau	upplifi	Safnahúsið	sem	áhugaverðan	stað	til	að	heimsækja,	að	

þau	fái	innsýn	í	þjóðsögur	og	ævintýri	og	að	þau	sjái	margvíslega	sjónræna	framsetningu	

á	 þjóðsagnaminnum	 (Þjóðminjasafn	 Íslands,	 e.d.).	 Þjóðminjasafnið	 lánar	 einnig	

safnakassa	 til	 fræðslu	 og	 notkunar	 í	 skólastarfi,	 án	 endurgjalds.	 Kassarnir	 eru	 hluti	 af	

gamalli	 hefð	 og	 segir	 Margrét	 að	 þeir	 séu	 alltaf	 vinsælir.	 Safnakassarnir	 innihalda	

eftirgerðir	 gamalla	 gripa	 og	 möppur	 með	 fræðsluefni	 og	 leiðbeiningum.	 Það	 eru	 sex	

mismunandi	kassar	í	boði	og	má	þar	meðal	annars	nefna	leikjakassa	sem	kynnir	börnin	

fyrir	leikjum	og	leikföngum	fyrri	tíma	(Þjóðminjasafn	Íslands,	e.d.).		

Þjóðminjasafn	 Íslands	 býður	 upp	 á	 fjölskylduleiðsögn	 og	 smiðjur	 fyrir	 börn	 í	 fylgd	

með	fullorðnum	fyrsta	sunnudag	í	mánuði	til	skiptis	 í	Þjóðminjasafninu	og	Safnahúsinu	

við	 Hverfisgötu.	 Einnig	 er	 boðið	 upp	 á	 viðburði	 fyrir	 börn	 og	 fjölskyldur	 á	 ýmsum	
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viðburðardögum	 svo	 sem	 safnanótt,	 menningarnótt,	 barnamenningarhátíð	 og	 á	

sumardaginn	fyrsta.	Þjóðminjavörður	tekur	dæmi	um	að	á	150	ára	afmæli	safnsins	voru	

börn	fengin	til	þess	að	vera	með	leiðsögn.	Fyrir	fjölskyldur	eru	einnig	í	boði	ratleikir	um	

grunnsýningu	Þjóðminjasafnsins	og	í	Safnahúsinu	við	Hverfisgötu	geta	fjölskyldur	á	eigin	

vegum	 fylgt	 Fróðildinu	 í	 gegnum	 sýninguna	 þar.	 Fróðildið	 er	 sjónræn	 merking	 sem	

merkir	 staðina	 þar	 sem	 börn	 og	 fjölskyldur	 geta	 leyst	 þrautir	 saman,	 handfjatlað	

eitthvað,	 skoðað	 nánar,	 leikið	 sér	 eða	 slakað	 á	 og	 haft	 það	 notalegt.	 Fróðildið	 sýnir	

börnunum	hvar	má	snerta,	prófa	og	leika	(Þjóðminjasafn	Íslands,	e.d.).	

Á	Þjóðminjasafninu	er	nú	í	mótun	athvarf	sem	á	að	vera	fyrir	alla	gesti,	þar	með	talið	

fjölskyldur	með	ung	börn,	 sem	kallast	 Stofa.	 Samkvæmt	 safnakennurum	 safnsins	mun	

Stofa	 vera	 rannsóknarstofa,	 kennslustofa,	 baðstofa,	 setustofa,	 í	 raun	 allsherjar	

fræðslustofa.	 Þar	 verður	 hægt	 að	 rannsaka	 safngripi	 í	 skápum	 og	 skúffum,	 dvelja	 við	

afþreyingu	og	leik,	hvíla	sig	og	uppgötva	eitthvað	nýtt.	Margrét	segir	að	í	Stofunni	verði	

börnum	veittur	aðgangur	að	raunverulegum	safnkosti,	mörgum	gripum	í	hverjum	flokki,	

til	þess	að	þau	geti	gert	sínar	litlu	rannsóknir	á	því	hvernig	hlutir	þróast	og	hvernig	það	

getur	verið	 tenging	á	milli	mismunandi	hluta	varðandi	efnisval,	mynstur	og	 fleira.	Hún	

sagði	enn	fremur:	,,Þannig	að	við	viljum	kveikja	forvitni	barnanna	og	forvitni	til	þess	að	

uppgötva	 og	 þannig	 kveikja	 áhuga	 þeirra	 og	 jafnvel	 stuðla	 að	 því	 að	 þau	 verði	 bara	

forvitin	 í	 lífinu	og	vilji	 rannsaka	og	 læra	og	skilja	og	setja	sig	 í	spor	barna	og	fólks	 fyrri	

tíma”.	Með	Stofunni	vill	Þjóðminjasafn	Íslands	hverfa	frá	því	að	vera	með	það	sem	þau	

kalla	 skemmtimenntun	 	 í	 ákveðnu	 herbergi	 fyrir	 börn	 þar	 sem	 voru	 sviðsetningar	 og	

tilbúnir	gripir.	Margrét	útskýrir:	,,Við	viljum	gjarnan	að	þau	fái	bara	að	koma	hingað	og	

horfa	á	þessa	gripafjöld	 í	 Stofunni.	 Svolítið	eins	og	að	koma	með	geymslurnar	hingað,	

þetta	 er	 svona	 blanda	 af	 opinni	 geymslu	 og	 sýningu”.	 Stofan	 verður	 samofin	

grunnsýningu	safnsins	og	verður	staðsett	miðja	vegu	í	sýningunni.	Að	sögn	Margrétar	er	

það	mjög	mikilvægt	að	Stofan	sé	hluti	af	sýningunni	en	ekki	í	afmörkuðu	rými	til	hliðar	

vegna	þess	að	safnið	vilji	breyta	þeirri	tísku	sem	hefur	myndast	á	söfnum	í	gegnum	árin	

að	setja	börnin	til	hliðar.	Hún	segir	mikla	vinnu	hafa	farið	í	undirbúning	Stofunnar	sem	er	

samstarfsverkefni	 safnakennara,	 sérfræðinga	 í	 sýningagerð,	 þjóðfræðinga	 og	

fornleifafræðinga.	 Safnið	 hefur	 keypt	 sérstaka	 skápa	 og	 skúffur	 sem	 þola	 að	 sýna	

jarðfundna	 gripi	 svo	 að	 hægt	 sé	 að	 sýna	 þar	 viðkvæma	 gripi:	 ,,Það	 er	 verið	 að	 leggja	

gríðarlegan	metnað	í	að	þetta	verði	alvöru,	eins	og	maður	segir,	ekki	bara	sviðsmynd”.	
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Auk	þess	að	vera	athvarf	 fyrir	börn	og	 fjölskyldur	er	Stofan	hugsuð	þannig	að	þar	 séu	

aðstæður	sem	bjóða	upp	á	það	að	skólahópar	geti	heimsótt	safnið	á	eigin	vegum	líka,	að	

þeir	séu	ekki	alltaf	bundnir	því	að	það	sé	laus	tími	í	 leiðsögn	með	safnakennara	heldur	

eru	hóparnir	velkomnir	hvenær	sem	þeim	hentar	eða	með	stuttum	fyrirvara.	Stefnt	er	á	

að	Stofan	opni	2019.		

5.5 Samanburður	á	safnfræðslu	safnanna	

Eins	 og	 sjá	má	 á	 umfjölluninni	 hér	 að	 ofan	 fara	 höfuðsöfnin	 þrjú	 bæði	 líkar	 og	 ólíkar	

leiðir	þegar	kemur	að	því	að	uppfylla	menntunarhlutverk	sitt	gagnvart	ungum	börnum.	

Fræðslustarf	 allra	 safnanna	 er	 annaðhvort	 í	 uppbyggingu	 eða	 endurnýjun.	 Því	 er	 þó	

nokkuð	af	því	sem	hefur	verið	skrifað	hér	að	ofan	ekki	endilega	það	sem	er	í	boði	núna	

heldur	það	sem	stefnt	er	á	að	verði	í	boði	í	nánustu	framtíð	og	á	það	sérstaklega	við	um	

Náttúruminjasafn	 Íslands	 og	 Stofuna	 á	 Þjóðminjasafni	 Íslands.	 Ég	 valdi	 að	 hafa	 þessi	

atriði	með	í	umfjölluninni	um	safnfræðslu	á	söfnunum	vegna	þess	að	þó	að	þessi	fræðsla	

sé	ekki	orðin	að	veruleika	þá	er	hún	í	undirbúningsvinnu	og	er	þar	með	hluti	af	starfsemi	

safnanna.	Það	er	mikilvægt	að	fjalla	um	framtíðarsýn	safnanna	vegna	þess	að	hún	sýnir	

það	að	söfnin	eru	að	hugsa	um	þennan	markhóp	og	eru	að	reyna	að	finna	leiðir	til	þess	

að	ná	til	ungra	barna	og	fjölskyldna.	

Öll	söfnin	bjóða	upp	á	leiðsögn	fyrir	leikskólahópa	þar	sem	safnakennari	eða	annar	

starfsmaður	fylgir	börnunum	í	gegnum	sýningar.	Leiðsögn	er	elsta	samskiptaleiðin	sem	

söfn	hafa	 farið	 til	 þess	 að	 túlka	 safneign	 sína	 fyrir	 gesti	 (Ambrose	og	Paine,	 2012,	 bls	

134).	 Samkvæmt	Ambrose	og	Paine	er	 leiðsögn	einnig	 sú	 leið	 sem	hefur	minnst	áhrif,	

nema	þegar	 leiðsögumaðurinn	hefur	mikla	þekkingu	og	áhuga	á	efninu	og	getur	 talað	

við	 fólk	á	mismunandi	aldri	 sem	hefur	ólíkan	bakgrunn	og	áhugamál.	Þeir	segja	góðan	

leiðsgögumann	 geta	 vakið	 áhuga	 gesta	 á	 meðan	 slæmur	 leiðsögumaður	 geti	 slökkt	

áhugann	(Ambrose	og	Paine,	2012,	bls	134).	Hvort	sem	leiðsögnin	er	vel	heppnuð	eða	

ekki	 getur	 heimsóknin	 samt	 sem	 áður	 verið	 nemendum	 til	 góðs	 vegna	 þess	 að	

heimsóknir	skólahópa	á	söfn	veita	börnum	sem	venjulega	myndu	ekki	heimsækja	söfn	

með	fjölskyldum	sínum	tækifæri	til	þess	að	upplifa	safnaheimsókn	(Allon,	1999,	bls	81).	

Eins	og	safnstjóri	Listasafns	Íslands	bendir	á	þá	hefur	það	þó	sýnt	sig	að	skólaheimsóknir	

hvetja	 ekki	 endilega	 til	 þess	 að	 börnin	 heimsæki	 safnið	 aftur	 á	 eigin	 vegum	 eða	með	

fjölskyldum	sínum	(Allon,	1999,	bls	79)	og	þess	vegna	þarf	að	finna	aðrar	leiðir	til	þess	



44	

að	ná	til	þeirra	ef	markmiðið	er	að	þau	verði	tíðir	gestir	á	söfn.	Það	má	gera	með	því	að	

bjóða	upp	á	 fjölbreytta	 starfsemi	utan	 skólatíma	 sem	höfðar	 til	 barnanna.	Allon	 tekur	

fram	að	slík	starfsemi	hafi	reynst	vel	hjá	Israel	Museum	í	Jerúsalem	sem	sá	aukningu	á	

heimsóknum	og	áhuga	frá	börnum	í	frítíma	sínum	eftir	að	safnið	byrjaði	að	bjóða	upp	á	

sérstakt	 barnastarf	 seinni	 part	 dags	 og	 í	 skólafríum	 (Allon,	 1999,	 bls	 87).	

Krakkaklúbburinn	Krummi	á	Listasafni	Íslands	er	gott	dæmi	um	slíkt	barnastarf.	

Listasafn	 Íslands	hefur	farið	þá	 leið	að	stofna	sérstakan	krakkaklúbb	á	safninu	sem	

býður	upp	á	viðburði	 fyrir	börn	og	 fjölskyldur.	Halbertsma	segir	að	þegar	þessi	 leið	er	

notuð	 sé	mjög	mikilvægt	 að	 viðburðirnir	 tengist	 og	 noti	 safneign	 safnsins.	 Hann	 segir	

æskilegt	að	 í	hvert	 skipti	 sem	börn	 taki	þátt	 í	þess	konar	viðburðum	að	þau	skoði	 líka	

safneignina,	 safneignin	 sé	 börnunum	 auðlind,	 upplýsingaveita	 og	 innblástur	

(Halbertsma,	 1999,	 bls	 92).	 Eins	 og	 komið	 hefur	 fram	 fyrr	 í	 þessum	 kafla	 þá	 leggur	

Listasafn	 Íslands	 áherslu	 á	 að	 smiðjurnar	 á	 vegum	Krakkaklúbbsins	 Krumma	 séu	 alltaf	

tengdar	 sýningum	 safnsins.	 Sem	dæmi	má	 nefna	 að	 í	 tengslum	 við	 sýningu	 á	 verkum	

Karls	 Einarssonar	 Dunganon	 var	 haldin	 galdrasmiðja	 en	 Dunganon	 kallaði	 sjálfan	 sig	

galdramann	og	er	myndefni	 listaverka	hans	oft	ævintýralegt.	 Í	 tengslum	við	 sýningu	á	

samtímalist	 frá	 Beirút	 þar	 sem	 meðal	 annars	 var	 fjallað	 um	 landsvæði,	 landslag	 og	

landamæri	var	haldin	landakortasmiðja.		

Náttúruminjasafn	 Íslands	 hefur	 farið	 þá	 leið	 að	 leggja	 sérstaka	 barnaslóð	 (e.	

children’s	 trail)	 inn	 í	 sýninguna	 ,,Vatnið	 í	 náttúru	 Íslands”.	 Það	 gerir	 safnið	 með	

vatnskettinum	sem	 leiðir	börnin	 í	 gegnum	sýninguna.	Barnaslóð	 felur	 í	 sér	að	það	eru	

sérstakar	merkingar,	sérstakar	spurningar,	sérstakar	holur	til	þess	 í	kíkja	 í	gegnum	eða	

staðir	þar	sem	hægt	er	að	stinga	hendinni	inn	eða	skríða	undir	sem	eru	í	barnahæð	og	

barnið	fylgir	í	gegnum	sýninguna	(Halbertsma,	1999,	bls	92).	Barnaslóðin	er	þannig	gerð	

að	það	er	ekki	einungis	hinn	fullorðni	sem	kennir	barninu	heldur	fær	barnið	líka	tækifæri	

til	þess	að	sýna	hinum	fullorðna	eitthvað	sem	það	hefur	uppgötvað	sjálft.	Á	þennan	hátt	

fá	bæði	ungir	og	eldri	fjölskyldumeðlimir	tækifæri	til	þess	að	upplifa	sömu	sýninguna	á	

sinn	 eigin	 hátt	 (Halbertsma,	 1999,	 bls	 93).	 Þjóðminjasafnið	 hefur	 farið	 svipaða	 leið	 á	

sýningunni	í	Safnahúsinu	við	Hverfisgötu	þar	sem	Fróðildið	sýnir	börnum	sérstaka	staði	á	

sýningunni	þar	sem	má	snerta,	leika	og	rannsaka.	Fróðildið	er	ekki	í	barnahæð	þar	sem	

það	er	hluti	af	leiknum	að	finna	það	í	rýminu	og	þegar	börn	koma	á	safnið	fá	þau	afhent	
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kort	 af	 safninu	 með	 mynd	 af	 Fróðildinu	 og	 á	 kortinu	 er	 spurt	 hversu	 oft	 börnin	 sáu	

Fróðildið	 á	 sýningunni.	 Þar	 sem	 Fróðildið	 er	 sýnilegt	 má	 finna	 skriflegan	 fróðleik,	 á	

íslensku	og	ensku,	og	verkefni	sem	foreldrar	eða	forráðamenn	geta	lesið	fyrir	ung	börn	

sem	kunna	ekki	að	lesa	sjálf.		

	 Þjóðminjasafn	Íslands	er	sem	stendur	eina	safnið	sem	býður	upp	á		safnfræðslu	

fyrir	ung	börn	utan	veggja	safnsins.	Sú	fræðsla	er	í	formi	safnkassanna	sem	eru	lánaðir	til	

leikskóla.	 Eins	 og	hefur	 komið	 fram	 fylgja	 kössunum	 leiðbeiningar	 og	 fræðsluefni	 sem	

þýðir	 að	 leikskólakennararnir	 geta	 sjálfir	 séð	 um	 fræðsluna	 inni	 á	 leikskólunum.	

Samkvæmt	Ambrose	og	Paine	hefur	slík	 lánaþjónusta	bæði	kosti	og	galla	 (Ambrose	og	

Paine,	2012,	bls	68).	Þeir	benda	á	að	gripir	sem	annars	væru	hugsanlega	 í	geymslu	 fái	

menntunarhlutverk	 í	 höndum	 kennara	 og	 barna	 sem	 fá	 þá	 lánaða.	 Þá	 gætu	 gripirnir	

einnig	vakið	áhuga	hjá	börnum	fyrir	því	að	koma	í	heimsókn	á	safnið	sjálft	(Ambrose	og	

Paine,	2012,	bls	69).	Gallarnir	eru	þeir	að	þjónustan	getur	krafist	mikils	skipulags	og	að	

gripir	sem	eru	lánaðir	í	slíka	þjónustu	geta	hrörnað	og	skemmst	fyrr	en	ella	(Ambrose	og	

Paine,	2012,	bls	69).	Það	er	þó	ekki	vandamál	hjá	Þóðminjasafni	Íslands	þar	sem	þeirra	

safnakassar	innihalda	ekki	ósvikna	gripi	heldur	eftirgerðir.		
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6 	Greining	og	umræður	á	niðurstöðum	rannsóknar	
Í	eigindlegum	rannsóknum	er	ekkert	eitt	rétt	svar,	enginn	einn	sannleikur.	Mismunandi	

rannsakendur	geta	fengið	mismunandi	niðurstöður	út	frá	einu	og	sömu	gögnunum.	Því	

má	segja	að	greining	á	eigindlegum	gögnum	segi	eina	sögu	af	mörgum	mögulegum	sem	

hægt	væri	að	segja	um	gögnin	(Braun	og	Clarke,	2013).	Í	þessum	kafla	mun	ég	ræða	um	

þau	þemu	sem	komu	fram	í	rannsókninni	í	sambandi	við	hvaða	leiðir	söfnin	fara	til	þess	

að	 koma	 til	 móts	 við	 þarfir	 ungra	 barna	 en	 þau	 eru:	 fræðslustefna,	 aðgengi,	 leikur,	

snerting	og	gagnvirkni.		

6.1 Fræðslustefna	

Höfuðsöfn	 skulu	 hafa	 forustu	 í	málefnum	 safna	 á	 sínu	 sviði,	 stuðla	 að	 eflingu	 og	
samræmi	 í	 safnastarfi	og	 leiða	 faglegt	 samstarf	 safna	og	annarra	aðila.	Höfuðsöfn	
skulu	 leitast	 við	 að	 efla	 og	 auka	 þekkingu	 og	 færni	 starfsfólks	 safna	 (safnalög	 nr.	
141/2011).		

Safnstjóri	 Listasafns	 Íslands	 segir	 að	 oft	 sé	 talað	 um	 að	 hlutverk	 safnsins	 sem	

höfuðsafns	sé	það	að	veita	þjónustu	við	önnur	söfn.	Það	sé	að	hennar	mati	alveg	rétt	

metið	en	hún	tekur	fram	að	þjónustan	megi	ekki	vera	þannig	að	safnið	geti	ekki	unnið	

sína	vinnu	líka.	Hún	hafi	verið	að	reyna	að	sjá	fyrir	sér	hvernig	safnið	geti	unnið	í	því	að	

byggja	upp	nýja	hugsun	 í	sínum	húsum	sem	að	svo	nýtist	öðrum	söfnum.	 	Að	því	 leyti	

megi	 líta	 á	 hlutverk	 Listasafns	 Íslands	 sem	 höfuðsafns	 þannig	 að	 safnið	 sé	 í	 nokkurs	

konar	 tilraunafasa,	 það	 er	 að	 þau	 leiti	 leiðanna	 og	miðli	 þeim	 svo	 áfram	 til	 annnarra	

safna.	Þegar	 forstöðumaður	Náttúruminjasafns	 Íslands	var	spurður	hvaða	þýðingu	það	

hefði	 fyrir	 safnfræðslu	 safnins	 að	 það	 sé	 höfuðsafn	 á	 sviði	 náttúruminja	 svaraði	 hann	

eftirfarandi:	

Við	viljum	vera	eins	og	lögin	gera	ráð	fyrir	svona	miðlæg	og	ráðgefandi	stofnun	og	
leiða	 veginn.	Að	við	 séum	 fyrirmynd	 fyrir	 aðra	og	 við	 tökum	þetta	hlutverk	okkar	
mjög	alvarlega,	að	miðla	fróðleik	um	náttúru	landsins.		

Hann	 segir	 safnið	 líta	 á	 safnfræðslu	 sem	 eina	 af	 grunnstoðum	 menntakerfisins,	

sérstaklega	 í	 ljósi	 þess	 að	 nýting	 náttúrunnar	 er	 að	 mörgu	 leiti	 ríkari	 þáttur	 í	 okkar	

samfélagi	 en	 víðast	 hvar	 annarsstaðar.	Hann	 tók	 dæmi	 um	 fisk	 og	 landbúnað,	 fé	 sem	

gengur	meira	eða	minna	villt	og	virkjun	vatnsfalla	og	jarðvarma.	Hilmar	segir	ekki	seinna	
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vænna	að	lappa	upp	á	starfsemi	safnsins	núna	til	þess	að	það	geti	sinnt	þessu	hlutverki.	

Margrét	 Hallgrímsdóttir	 segir	 að	 Þjóðminjasafnið	 vilji	 gjarnan	 vera	 hvetjandi	 gagnvart	

öðrum	söfnum	og	veita	góð	ráð	þar	sem	það	á	við	en	að	þau	vilji	jafnframt	vera	í	samtali	

við	önnur	söfn	þar	sem	þau	eru	ekki	síst	að	hlusta	á	og	læra	af	þeim:	 	

Við	 viljum	náttúrulega	 vera	 ákveðin	 fyrirmynd	og	 við	 viljum	 leggja	 ákveðnar	 línur	
sem	 við	 gerum	með	 safnastefnunni	 og	 samtali	 við	 söfnin	 á	 árlegum	 fundum	 […]	
Auðvitað	erum	við	ekkert	að	segja	hvernig	aðrir	eiga	að	gera	hlutina,	við	erum	bara	
að	gera	hlutina	á	okkar	hátt	og	miðla	því	og	við	erum	líka	að	læra	af	öðrum	söfnum.	
Af	því	að	mér	finnst	að	sem	höfuðsafn	þá	erum	við	ekki	endilega	þau	sem	eiga	alltaf	
að	segja	hvernig	á	að	gera,	við	erum	líka	að	hlusta	og	taka	eftir	og	taka	eftir	því	sem	
vel	er	gert	hjá	öðrum	söfnum	og	miðla	því	áfram.	Það	finnst	mér	kannski	vera	frekar	
okkar	 hlutverk.	 Við	 erum	 svolítíð	 í	 þjónustuforrystu	 frekar	 en	 að	 vera	 eins	 og	
einhver	 lögregla	 sem	 segir	 hvernig	 á	 að	 gera	 hlutina.	 Við	 erum	 að	 læra	 fullt	 af	
viðurkenndu	 söfnunum	og	þau	eru	að	gera	 rosalega	vel	og	veita	okkur	 innblástur	
varðandi	 okkar	 starf.	 Og	 það	 er	 það	 sama	með	 hin	 höfuðsöfnin,	 það	 er	 rosalega	
flott	það	sem	listasafnið	er	að	gera	með	krakkaklúbbinn	og	mjög	skemmtilegt	það	
sem	náttúruminjasafnið	er	að	gera	á	sýningunni	í	Perlunni.		

	

Í	 umfjölluninni	 hér	 að	 ofan	 kemur	 fram	 ólík	 nálgun	 safnanna	 varðandi	 hlutverk	

þeirra	sem	höfuðsafns.	Listasafn	Íslands	talar	um	að	leita	leiða	og	miðla	þeim	áfram	til	

annarra	 á	meðan	Þjóðminjasafn	 Íslands	 talar	 um	 samtal	 við	önnur	 söfn	og	 að	 læra	 af	

öðrum.	Náttúruminjasafn	Íslands	talar	um	að	vera	fyrirmynd	og	að	leiða	veginn.	Það	má	

segja	að	það	sé	sérstaklega	mikilvægt	 í	samtímanum	að	náttúruminjasöfn	séu	 leiðandi	

afl	þegar	kemur	að	því	að	fræða	börn	um	mikilvæg	málefni	eins	og	 loftslagsbreytingar	

og	 skaðleg	 áhrif	 mannsins	 á	 umhverfið	 og	 vistkerfi	 dýra-	 og	 plönturíkisins.	 Rannsókn	

Cheng	og	Monroe	frá	2012	gaf	það	til	kynna	að	tenging	við	náttúruna	í	æsku	gæti	spáð	

fyrir	 um	 umhverfisvæna	 hegðun	 á	 fullorðinsárum	 (Bates,	 2018,	 bls	 372).	 Samkvæmt	

Bates	 getur	 óbein	 (e.	 indirect)	 reynsla	 af	 náttúru,	 eins	 og	 sú	 sem	 á	 sér	 stað	 á	

náttúruminjasöfnum,	 gefið	 börnum	 aukin	 tækifæri	 til	 þess	 að	 tengjast	 náttúrunni.	

Rannsókn	 Kimble	 (2013)	 leiddi	 það	 í	 ljós	 að	 heimsókn	 átta	 og	 níu	 ára	 barna	 á	

náttúruminjasafn	jók	vitund	þeirra	og	tengingu	við	náttúruna	(Bates,	2018,	bls	371).		

Ólíkt	skólum	þá	hafa	söfn	ekki	sameiginlega	námsskrá.	Samkvæmt	Hooper-Greenhill	

opnar	 það	 möguleikana	 fyrir	 nám	 sem	 er	 opið,	 einstaklingsmiðað,	 ófyrirsjánlegt	 og	

býður	upp	á	fleiri	svarmöguleika	en	það	sem	þekkist	hjá	formlegum	menntastofnunum	

(Hooper-Greenhill,	2007,	bls	4).	Söfn	geta	því	að	stórum	hluta	stjórnað	því	sjálf	hvernig	
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þau	 vilja	 uppfylla	 sitt	 menntunarhlutverk.	 Það	 má	 þó	 færa	 rök	 fyrir	 því	 að	 það	 sé	

æskilegt	 að	 hafa	 einhverskonar	 ramma	 utan	 um	 fræðslustarf,	 ákveðna	 stefnu	 eða	

markmið	sem	safnið	stefnir	að	með	fræðslunni.	George	E.	Hein	telur	að	til	þess	að	geta	

sinnt	menntunarhlutverki	sínu	á	skilvirkan	hátt	og	með	góðum	árangri	þurfi	söfn	að	hafa	

meðvitaða	 fræðslustefnu.	 Án	 slíkrar	 stefnu	 sé	 hætta	 á	 því	 að	 safngestir	 meðtaki	

misvísandi	skilaboð	sem	getur	haft	áhrif	á	upplifun	og	lærdóm	þeirra	(Hein,	1998,	bls	14-

15).	 Árið	 2006	 stóð	 Safnaráð	 fyrir	 samráðsfundi	 um	 mótun	 heildarstefnu	 á	

menntunarhlutverki	 safna.	 Starfsmönnum	 sem	 sinna	 menntunarhlutverki	 safna	 var	

boðið	á	fundinn	og	áttu	höfuðsöfnin	þrjú	öll	fulltrúa	á	fundinum.	Fundurinn	var	haldinn	

á	Þjóðminjasafni	 Íslands	og	var	afrakstur	hans	kynntur	 í	 skýrslunni	 ,,Fræðsla	 fyrir	alla”	

sem	gefin	var	út	í	tveimur	hlutum	árið	2007.	Í	aðdraganda	fundarins	var	send	könnun	til	

þeirra	54	safna	sem	boðin	var	þátttaka	á	fundinum	og	var	þar	meðal	annars	spurt	um	

fræðslustefnu.	 Af	 þeim	 söfnum	 sem	 svöruðu	 könnuninni	 svöruðu	 100%	 að	 þau	 teldu	

safnið	hafa	þörf	 fyrir	menntunar-	og	 fræðslustefnu	en	þrátt	 fyrir	það	voru	aðeins	42%	

þeirra	sem	svöruðu	með	sérstaka	menntunar-	og	fræðslustefnu	(Safnaráð,	2007,	bls	10).	

Í	skýrslunni	eru	tekin	fram	tíu	markmið	sem	sett	voru	á	fundinum	og	er	fyrsta	markmiðið	

að	söfn	setji	sér	fræðslustefnu	sem	endurspegli	hlutverk	þeirra	(Safnaráð,	2007,	bls	9).	

Það	 eru	 ekki	 til	 neinar	 tölur	 sem	 skýra	 frá	 því	 hvort	 að	 hlutfall	 safna	 með	 sérstaka	

fræðsustefnu	hafa	hækkað	í	kjölfar	fundarins.	Af	höfuðsöfnunum	þremur	er	aðeins	eitt	

safn	sem	hefur	gefið	út	sérstaka	fræðslustefnu	sem	er	áhugavert	 í	 ljósi	þess	að	það	er	

hlutverk	safnanna	að	vera	fyrirmynd	annarra	safna.		

Góð	 fræðslustefna	 þarf	 að	 innihalda	 hugsjón	 stofnunarinnar,	 hvaða	 markmiðum	

stofnunin	 vonast	 til	 að	 ná	 með	 stefnunni,	 hvernig	 hún	 leggur	 til	 að	 ná	 þessum	

markmiðum	og	hvernig	hún	veit	hvenær	markmiðunum	hefur	verið	náð.	Fræðslustefnan	

ætti	að	vera	þannig	gerð	að	sá	sem	hana	les	geti	glögglega	séð	hver	markmið	safnsins	

eru	og	hvernig	það	ætlar	sér	að	ná	þeim	(Wilkinson,	1999,	bls	13).		

Hjá	Listasafni	 Íslands	hefur	ekki	verið	gefin	út	sérstök	fræðslustefna	en	samkvæmt	

safnstjóra	 safnsins	 hefur	 safnið	 sett	 sér	 ákveðin	 markmið	 sem	 allir	 starfsmenn	 eru	

meðvitaðir	 um	 og	 vinna	 eftir.	 Stefna	 Listasafns	 Íslands	 er	 byggð	 á	 markmiðum	

ríkisstjórnarinnar	og	eru	þar	meðal	annars	tekin	fram	markmið	um	að	bæta	aðgengi	og	

fjölga	gestum.	Fræðslustefna	safnsins	fléttast	í	rauninni	óformflega	inn	í	þessi	markmið	
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að	 sögn	 safnstjóra.	 Safnstjóri	 Listasafns	 Íslands	 segir	 fræðslustefnu	 ekki	mega	 vera	 of	

niðurnjörvaða,	það	sé	mikilvægt	að	hún	sé	opin	og	að	safnið	geti	raunverulega	gert	það	

sem	það	ætlar	sér	að	gera.	Það	sé	marklaust	að	setja	sér	stefnu	nema	taka	nákvæmlega	

fram	 hvað	 á	 að	 gera.	 Safnið	 setti	 sér	 það	 markmið	 að	 fjölga	 markhópum	 og	

Krakkaklúbburinn	Krummi	er	hluti	af	því	verkefni	að	fjölga	markhópum	safnsins:		

Krakkaklúbbur	 er	 markhópur.	 Fyrir	 tíu	 árum	 síðan	 hefði	 enginn	 talað	 svona.	 Það	
hefði	heldur	enginn	talað	um	frítíma	barna.	Okkar	raunverulega	markmið	er	að	ná	
yngstu	gestunum,	 semsagt	úr	okkar	 samfélagi,	 sem	koma	oft	á	 safnið,	þykir	 vænt	
um	sitt	safn,	veit	hvað	það	gerir,	finnst	það	velkomið,	kemur	aftur	og	aftur,	kemur	
með	börnin	sín	o.s.frv.	 […]	Ef	við	ætlum	að	hafa	einhvern	 tilgang	með	söfnum	þá	
verðum	við	að	horfa	á	þennan	hóp,	því	hann	er	svo	ofboðslega	gefandi	líka	til	baka	
fyrir	okkur.	Hvernig	okkur	tekst	það	er	spurning.	

	

Safnstjóri	 Listasafns	 Íslands	 segir	 það	 hafa	 loðað	 lengi	 við	 safnið	 að	 þau	 séu	 ekki	

nógu	dugleg	að	segja	frá	því	sem	þau	eru	að	gera	og	að	það	sé	eitthvað	sem	þau	þurfi	að	

bæta.	Markmið	Krakkaklúbbsins	gætu	verið	vísir	að	fræðslustefnu	fyrir	safnið	sem	hægt	

væri	að	gefa	út	og	gera	aðgengilega	öðrum	utan	safnsins.	Ef	markmiðin	eru	borin	saman	

við	þá	þætti	sem	Wilkinson	segir	að	þurfi	að	vera	hluti	af	góðri	fræðslustefnu	má	sjá	að	

markmið	krakkaklúbsins	inniheldur	flest	þessi	atriði:	hugsjón	(að	börnum	þyki	vænt	um	

safnið),	markmið	(að	fjölga	börnum	á	safninu)	og	leiðir	(krakkaklúbbur).	Það	sem	vantar	

er	það	hvernig	safnið	veit	hvenær	markmiðunum	er	náð	.	

Náttúruminjasafn	 Íslands	 hefur	 ekki	 sett	 sér	 sérstaka	 fræðslustefnu	 en	 hluti	 af	

stefnumótarskjali	 safnsins,	 innanbúðarskjal,	 tekur	 á	 fræðslumálum	 almennt.	 Þar	 eru	

tekin	fram	almenn	atriði	um	að	framleiðsla	á	efninu	sem	safnið	stendur	fyrir	skuli	vera	

með	 þeim	 hætti	 að	 það	 kveikji	 áhuga	 barna	 og	 sé	 bæði	 upplýsandi	 og	 vandað.	 Þá	 er	

einnig	tekið	fram	að	þeir	sem	sinni	 fræðslunni	skuli	hafa	menntun	til	þess.	Fræðslan	á	

safninu	er	enn	í	mótun,	enda	stutt	síðan	fyrsta	sjálfstæða	sýning	safnsins	opnaði.	Fram	

að	opnun	,,Vatnið	í	náttúru	Íslands”	hafði	safnið	enga	sýningu	til	þess	að	miðla	fræðslu	

til	 gesta	og	því	 var	 ekki	 þörf	 fyrir	 sérstaka	 fræðslustefnu.	 Þar	 að	 auki	 störfuðu	 aðeins	

tveir	 starfsmenn	 á	 safninu	 en	 þeim	 hefur	 nú	 fjölgað	 og	 hefur	 safnið	 nú	 einnig	 ráðið	

sérstaka	safnakennara.	Hilmar	segir	safnfræðsluna	og	kennsluna	vera	eitt	aðalhlutverkið	

og	einn	mikilvægasti	þátturinn	í	starfseminni.		Spurður	út	í	framtíðarsýn	safnsins	svaraði	

hann:	 ,,Framtíðin	 er	 bara	 björt”.	 Eins	 og	 er	 starfa	 á	 safninu	 3	 safnakennarar	 í	 2	
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stöðugildum	en	safnsins	felur	meðal	annars	í	sér	að	fjölga	stöðugildum	safnakennara	til	

þess	að	geta	enn	betur	sinnt	menntunarhlutverki	safnsins.		

	 Samkvæmt	 Hein	 er	 allt	 sem	 gestir	 upplifa	 á	 safni	 hluti	 af	 fræðslustefnu	 þess.	

Hann	 segir	 að	 allt	 frá	 arkitektúr	 safnabyggingarinnar	 til	 samsetningu	 starfsfólksins	

endurspegli	fræðslustefnu	safnsins	(Hein,	1998,	bls	15).	Náttúruminjasafn	Íslands	leggur	

mikið	 upp	 úr	 safnfræðslu	 á	 nýju	 sýningunni	 sinni	 og	 var	 hún	 öll	 hönnuð	 með	

menntunarhlutverk	 safnsins	 í	huga.	Hein	 segir	 að	þær	kennsluaðferðir	 sem	söfn	noti	 í	

safnfræðslu	sinni	fylgi	einhverskonar	mynstri,	byggi	á	einhverri	kenningu	og	endurspegli	

skoðanir	 starfsfólksins	 þó	 að	 safnið	 geri	 sér	 ekki	 endilega	 grein	 fyrir	 því.	 Starfsfólk	

safnsins	þarf	því	að	ígrunda	hvaða	hugmyndir	liggja	að	baki	þeirra	ákvarðana	sem	hafa	

verið	teknar	varðandi	 fræðsluna	og	byggja	svo	 fræðslustefnu	sína	á	þeim	hugmyndum	

(Hein,	1998,	bls	15).	Af	 svörunum	 frá	 starfsfólki	Náttúruminjasafns	 Íslands	og	því	 sem	

Hein	 hefur	 haldið	 fram	 um	 fræðslustefnu	 má	 draga	 þá	 ályktun	 að	 grunnurinn	 að	

fræðslustefnu	 safnsins	 liggi	 í	 sýningunni	 ,,Vatnið	 í	 náttúru	 Íslands”.	 Það	 sem	 starfsfólk	

safnsins	þarf	að	gera	er	að	bera	kennsl	á	þær	námskenningar	og	aðra	hugmyndafræði	

sem	 liggur	 að	 baki	 þeim	 ákvörðunum	 sem	 voru	 teknar	 í	 sambandi	 við	 hönnun	

sýningarinnar	og	 fræðslunnar,	 útskýra	þær	og	 gera	þær	 aðgengilegar	 svo	 að	 gestir	 og	

aðrir	 áhugasamir	 geti	 séð	 hvaða	 hugsun	 býr	 að	 baki	 því	 sem	 safnið	 gerir	 varðandi	

fræðslu.	

Þjóðminjasafn	 Íslands	er	eina	safnið	af	höfuðsöfnunum	þremur	sem	hefur	gefið	út	

sérstaka	 fræðslustefnu.	Nýjasta	 stefna	Þjóðminjasafns	 Íslands	er	 frá	2017	en	hana	má	

finna	á	heimasíðu	safnsins.	Þar	stendur:		

Lögum	 samkvæmt	 á	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 að	 miðla	 þekkingu	 um	 menningararf	
þjóðarinnar.	 Safnið	 skal	 ávallt	 vera	 áhugaverður	 valkostur	 í	 þekkingarleit	 og	
tómstundum	 einstaklinga	 og	 hópa,	 s.s.	 fjölskyldna,	 nemenda	 allra	 skólastiga	 og	
fræðimanna,	óháð	uppruna.	

•	Fræðslumarkmið	 eru	 að	 baki	 allri	miðlun	 safnsins	 og	 viðburðir	 safnsins	 tengjast	
ávallt	starfssviði	þess.	Fjölbreytt	fræðslu-	og	skemmtiefni	er	í	boði	fyrir	einstaklinga	
og	hópa.	

•	Metnaður	er	 lagður	 í	 aðgengi	 fyrir	alla	 í	öllu	 fræðslu-	og	þjónustustarfi	 safnsins.	
Að	 líkamlegt	 og	þekkingarlegt	 aðgengi	 sé	 tryggt	 öllum	óháð	 kyni,	 aldri,	 færni	 eða	
uppruna.		
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•	Lögð	er	áhersla	á	skipulagða	safnfræðslu,	mótun	og	gerð	fræðsluefnis	til	notkunar	
í	 fræðslu	 fyrir	 nemendur	 á	 öllum	 skólastigum,	 hópa	 með	 sérþarfir,	 börn	 og	
fullorðna.	

•	Fræðsluefni	safnsins	er	tengt	námskrá	skólanna	svo	það	nýtist	sem	best	í	kennslu.	
Stefnt	 er	 að	 því	 að	 upplifun	 barna	 og	 unglinga	 af	 safninu	 sé	 jákvæð	 og	 hvetji	 til	
áframhaldandi	safnaheimsókna	(Þjóðminjasafn	Íslands,	2017).		

	

Stefnan	byggir	á	þeirri	hugsun	sem	starfað	er	eftir	í	Þjóðminjasafninu,	þ.e.	að	safnið	

er	fyrir	alla,	ekki	suma.	Starfsfólki	safnsins	er	mjög	mikið	í	mun	að	ná	til	sem	flestra	og	

leggja	áherslu	á	það	að	allir	eru	velkomnir.	Lögð	er	áhersla	á	að	sýna	fólki	virðingu	og	að	

setja	sig	í	spor	annarra.	Það	sé	hlutverk	safnsins	að	hjálpa	fólki	að	vera	fært	um	að	setja	

sig	 í	 spor	annarra	með	því	að	 fá	ákveðna	miðlun,	þekkingu	og	kennslu.	Það	er	hluti	af	

þeirri	 stóru	 hugsjón	 safnsins	 sem	 snýr	 að	 félagslegu	 réttlæti	 og	 mannréttindum	 í	

samfélaginu.	 Það	 þýðir	 einnig	 að	 bera	 virðingu	 fyrir	 liðnum	 kynslóðum,	 varðveita	

minningar	 um	 fólk,	 að	 safngripirnir	 séu	 heimildir	 um	 líf	 fólks	 og	 safninu	 sé	 ætlað	 að	

rannsaka	þá	og	skilja.	Þekkingin	gerir	okkur	kleift	að	setja	okkur	í	spor	fólks	fyrr	á	tíðum	

og	 annarra	 og	 miðla	 því	 áfram	 til	 framtíðarinnar.	 ,,Mér	 finnst	 þetta	 vera	 svona	

grunnurinn	að	fræðslustarfinu,	að	við	tökum	hérna	á	móti	börnum	á	þeirra	forsendum	

miðað	við	aldur	og	út	 frá	okkar	 safnkosti	 en	erum	að	vekja	athygli	 á	þessum	hlutum”	

segir	Margrét.			

Í	 spurningalistanum	 sem	 voru	 sendir	 safnakennurum	 höfuðsafnanna	 var	 spurt	

hvernig	 söfnin	 vinna	með	 fræðslustefnuna	með	 tilliti	 til	 ungra	 barna.	 Þó	 svo	 að	 hafa	

svarað	 því	 að	 safnið	 væri	 ekki	 með	 sérstaka	 fræðslustefnu	 svaraði	 safnakennari	

Listasafns	 Íslands	að	 leiðsögn	væri	 aðlöguð	að	mismunandi	 aldurshópum	sem	koma	á	

sýningarnar	 og	 að	 markmiðið	 sé	 að	 allar	 heimsóknir	 verði	 jákvæð	 upplifun.	

Safnakennarar	 Náttúruminjasafns	 Íslands	 svöruðu	 því	 að	 fræðslustefna	 safnsins	 fylgdi	

aðalnámsskrá	 og	 að	 þær	 leyfi	 nemendum	 að	 upplifa	 safnið	 á	 eigin	 forsendum.	

Spurningunni	 hvernig	 safnið	 vinnur	 með	 fræðslustefnuna	 með	 tilliti	 til	 ungra	 barna	

svöruðu	þær:	 ,,Með	 leik	og	upplifun.	Vatnskötturinn	 fylgir	þér	 í	 gegnum	sýninguna	og	

fræðir	 ung	 börn”.	 Safnakennarar	 Þjóðminjasafns	 Íslands	 svöruðu	 með	 því	 að	 vísa	 til	

fjórða	 punkts	 fræðslustefnu	 safnsins	 sem	 fjallar	 um	 að	 fræðsluefni	 safnsins	 sé	 tengt	

námskrá	skólanna	svo	að	það	nýtist	sem	best	í	kennslu	og	að	stefnt	sé	að	því	að	upplifun	
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barna	og	unglinga	af	safninu	sé	jákvæð	og	hvetji	til	áframhaldandi	safnaheimsókna.	Þær	

svöruðu	að	auki	að	stefnan	væri	víð	og	taki	til	bæði	barna	og	unglinga.		

	 Þessar	 upplýsingar	 sýna	 það	 að	 þó	 að	 Listasafn	 Íslands	 og	 Náttúruminjasafn	

Íslands	 séu	 ekki	 með	 útgefna	 fræðslustefnu	 þá	 eru	 safnakennarar	 safnanna	 með	

einhverskonar	 ramma	utan	um	 fræðsluna	 sem	þeir	 geta	 vísað	 í.	 Þar	 sem	þeir	 geta	þó	

ekki	vísað	í	skriflega	stefnu	sér	til	stuðnings	er	ekki	mögulegt	að	segja	til	um	það	hvort	

að	 sá	 rammi	 sem	 vísað	 er	 í	 endurspegli	 viðhorf	 safnakennaranna	 sjálfra	 eða	

stofnunarinnar	 í	 heild.	 Eins	 sýna	 þessar	 upplýsingar	 að	 það	 gæti	 verið	 gagnlegt	 að	

fræðslustefna	hafi	 bæði	 yfir-	 og	undirmarkmið,	 þar	 sem	undirmarkmiðin	eru	 tileinkuð	

ákveðnum	markhópum	eins	og	 t.d.	mismunandi	aldri	 gesta,	 fötlun,	 tungumálaskilningi	

o.s.frv.	 Safnakennarar	 Þjóðminjasafnsins	 svöruðu	 spurningunni	 með	 því	 að	 vitna	 í	

útgefna	fræðslustefnu	safnsins	en	sú	tilvísun	svarar	í	raun	engu	um	það	hvernig	unnið	er	

sérstaklega	 með	 ung	 börn	 út	 frá	 fræðslustefnunni.	 Að	 vísa	 í	 tengingu	 við	 námskrá	

skólanna	og	kennslu	gefur	til	kynna	að	hér	sé	átt	við	börn	á	skólaaldri	en	ekki	ung	börn	

vegna	þess	að	í	leikskólum	er	ekki	talað	um	kennslu.	

6.2 Aðgengi	
Hlutverk	 safna	 felst	ekki	eingöngu	 í	því	að	safna	og	varðveita	menningararf	 samfélaga	

heldur	 er	 það	 einnig	 að	 sýna	menningararfinn	 þannig	 að	 allir	 hafi	 aðgengi	 að	 honum	

(Halbertsma,	1999,	bls	89).	Aðgengi	er	flókið	hugtak	sem	getur	haft	margar	mismunandi	

merkingar.	 Í	 safnasamhengi	merkir	aðgengi	 í	grundvallaratriðum	það	að	söfn	séu	gerð	

aðgengileg	 almenningi	 (Starr,	 2016,	 bls	 7),	 eins	 og	 lesa	 má	 í	 þriðju	 grein	 safnalaga	

(safnalög		141/2011)	og	í	siðareglum	ICOM	en	þar	stendur	meðal	annars	um	aðgengi	að	

yfirstjórn	skuli	 tryggja	að	safnið	og	safneignin	sé	aðgengileg	almenningi	 reglulega	og	á	

eðlilegum	 tíma.	 Þá	 stendur	 einnig	 að	 sérstakan	 gaum	 ber	 að	 gefa	 aðgengi	 fólks	með	

sérþarfir	(Íslandsdeild	ICOM,	2015,	bls	7).	

Safnstjóri	Listasafns	Íslands	hafði	orð	á	því	hversu	erfitt	er	að	skilgreina	aðgengi	og	

tók	þar	dæmi	um	hlutverk	safna	eins	og	þeim	er	 lýst	 í	 safnalögum.	Að	hennar	mati	er	

orðalag	í	lagabálknum	of	almennt:	
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[…]	í	sambandi	við	söfnun,	miðlun	og	aðgengi.	Þetta	eru	orð	sem	eru	að	fá	vaxandi	
merkingu	og	eru	orðin	verulega	mikilvæg	í	okkar	hugsun.	Hvað	er	aðgengi?	[...]	er	
aðgengi	þetta	gamla	 [...]	að	hafa	opið	og	opnar	dyr?	 Í	dag	er	aðgengi	náttúrulega	
miklu	meira,	víðari	miðlun,	netið	og	fleira.	Svo	er	líka	hægt	að	horfa	á	hópa	sem	að	
eiga	erfiðara	með	[...]	fólk	sem	er	fatlað	eða	heyrnarlaust	eða	skilur	ekki	þegar	við	
erum	að	tala.	

	

Það	 er	 sannarlega	 rétt	 að	 þegar	 talað	 er	 um	 aðgengi	 fólks	 með	 sérþarfir	 leiðir	

hugann	oft	að	fólki	með	andlega-	eða	líkamlega	fötlun	en	eins	og	kom	fram	í	fjórða	kafla	

má	einnig	líta	á	ung	börn	sem	hóp	með	sérþarfir	sem	þarf	að	koma	sérstaklega	til	móts	

við.	Á	það	bæði	við	um	vitsmunalegan	og	líkamlegan	þroska	þeirra,	meðal	annars	með	

tilliti	til	lestrarkunnáttu	og	smæðar	þeirra.		

Krakkaklúbburinn	Krummi	er	hluti	 af	því	opna	aðgengi	 sem	Listasafn	 Íslands	er	að	

reyna	að	sjá	fyrir	sér.	Samkvæmt	safnstjóra	safnsins	er	eitt	af	því	sem	krakkaklúbburinn	

þarf	að	gera	það	að	finna	sjálfbæru	leiðina	til	þess	að	mennta	börn	á	safninu	þegar	það	

er	 enginn	 leiðsögumaður	 til	 staðar.	 Hún	 sér	 fyrir	 sér	 að	 börn	muni	 getað	 fundið	 lógó	

krakkaklúbbsins	 inni	 á	 sýningum	og	 þá	 sé	 einhver	 tenging	 þar	 við	 klúbbinn,	 til	 dæmis	

einhver	ákveðin	verkefni.	,,Þetta	er	ekkert	ógeðslega	flókið	í	rauninni	vegna	þess	að	þú	

breytir	ekkert	endilega	myndlistinni	en	þú	breytir	kannski	einhverri	leið	í	að	miðla”.	Hún	

segir	enn	fremur	að	safnið	sé	farið	að	setja	mikla	texta	við	verkin	og	að	ferðamenn	hafi	

mjög	gaman	af	því.	Hún	telur	vanta	texta	sem	er	sérstaklega	gerður	fyrir	börn	þar	sem	

þeim	eru	gefnir	lyklar,	til	dæmis	með	mynd,	sem	gefi	til	kynna	eitthvað	sem	er	hægt	að	

finna	í	verkinu.	,,Af	því	að	þú	ert	ekki	að	fara	að	segja	sex	ára	barni	að	Ásgrímur	Jónsson	

fæddist	einhversstaðar	í	fljótum	fyrir	sunnan	fjall,	barnið	græðir	ekkert	á	því.	En	barnið	

græðir	á	því	að	vita	að	þetta	fjall	er	Hekla,	og	þarna	er	líka	Hekla	og	þar	var	eldgos	[…]	

Við	 þurfum	 að	 horfa	 á	 þessa	 ólíku	 hópa	 og	miðla	 eftir	 þeirra	 leið”.	 Á	 Þjóðminjasafni	

Íslands	 hefur	 þessi	 hugsun	 verið	 tekin	 skrefi	 lengra.	 Margrét	 segir	 börn	 velkomin	 í	

grunnsýningu	safnsins	og	að	tekið	sé	mið	af	sérþörfum	þeirra	í	öllu;	staðsetningu	texta,	

orðalagi	texta,	miðluninni	og	safnkennslunni.	Þar	má	einnig	finna	hlustunarstöðvar	þar	

sem	er	hægt	að	setjast	niður	og	hlusta	á	raddir	 íslendinga	fyrr	á	tímum.	Þar	má	heyra	

frásagnir	 frá	 konum,	 körlum	og	 börnum	af	 öllum	 stéttum.	Ungir	 gestir	 geta	 hlustað	 á	

raddir	barna	sem	segja	því	hvernig	það	var	að	vera	barn	á	landnámstímum,	á	miðöldum	

og	svo	framvegis.		
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Textar	eru	verkfæri	sem	veita	aðgang	að	þekkingu,	en	þeir	eru	gagnslausir	ef	sá	sem	

honum	er	beint	 að	getur	ekki	unnið	úr	honum	á	viðeigandi	hátt	 (Hurtado	og	Gallego,	

2015,	bls	278).	Með	því	að	nota	hljóðbúnað	er	hægt	að	segja	sögur	sem	bæta	upplifun	

gesta	af	söfnunum	(Martins,	2012,	bls	104),	þar	á	meðal	barna	sem	kunna	ekki	að	lesa	

safnatexta.	Ambrose	og	Paine	benda	á	að	oft	megi	nota	myndir	og	skýringarmyndir	(e.	

diagrams)	í	stað	texta,	t.d.	til	þess	að	útskýra	málverk	(Ambrose	og	Paine,	2012,	bls	150)	

eins	 og	 framtíðarsýn	 Listasafns	 Íslands	 felur	 í	 sér.	 Þess	 konar	 merkingar	 myndu	 vera	

mjög	 gagnlegar	 fyrir	 ung	 börn	 en	 einnig	 fyrir	 erlenda	 ferðamenn	 sem	 geta	 ekki	 lesið	

íslensku	eða	ensku.		

Fjárhagslegt	aðgengi	(e.	finacial	access)	snýr	að	viðráðanlegu	verði	þegar	kemur	að	

aðgangseyri,	 kaffistofu	 og	 safnbúðinni	 (Martins,	 2012,	 bls	 103).	 Á	 öllum	 söfnunum	

þremur	er	aðgangur	ókeypis	fyrir	börn.	Á	Listasafni	Íslands	er	ókeypis	inn	á	safnið	fyrir	

börn	yngri	en	18	ára,	á	Náttúruminjasafni	Íslands	er	ókeypis	inn	á	safnið	fyrir	börn	yngri	

en	6	ára	og	á	Þjóðminjasafni	Íslands	er	ókeypis	inn	á	safnið	fyrir	börn	yngri	en	17	ára.	Þá	

er	einnig	ókeypis	 fyrir	 leikskólahópa	á	öll	 söfnin.	Á	öllum	söfnunum	er	einnig	 sérstakt	

fyrirkomulag	fyrir	fjölskyldur	sem	á	að	gera	það	viðráðanlegra	fyrir	þær	að	koma	á	safnið	

saman.	Halbertsma	leggur	til	að	til	þess	að	ná	fjölskyldum	inn	á	söfn	sé	æskilegt	að	vera	

með	 sérstakan	 fjölskylduaðgangseyri	 (Halbertsma,	 1999,	 bls	 91).	 Þegar	 kemur	 að	

fjölskyldum	 sem	 markhóp	 eru	 söfn	 í	 samkeppni	 við	 ýmsa	 aðra	 skemmtun	 eins	 og	

skemmtigarða,	leikhús,	kvikmyndahús	og	fleira.	Dickenson	bendir	á	að	þó	að	flest	fólk	sé	

tilbúið	til	þess	að	borga	háar	upphæðir	inn	í	skemmtigarða,	þá	sé	það	ekki	tilbúið	til	þess	

að	 borga	 sömu	 upphæð	 fyrir	 safnaheimsókn	 (Dickenson,	 1994,	 bls	 110).	 Ólíkt	 ferð	 í	

skemmtigarð,	þar	sem	fólk	veit	nákvæmlega	hvað	það	fær	fyrir	peninginn	sinn,	þá	getur	

fólk	ekki	vitað	hverju	það	á	von	á	þegar	það	heimsækir	söfn.	Fólk	getur	verið	hikandi	við	

að	 borga	 of	mikið	 fyrir	 eitthvað	 sem	það	 veit	 ekki	 hvort	 þeim	muni	 líka	 (Halbertsma,	

1994,	 bls	 91).	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 hefur	 nýlega	 tekið	 upp	 nýtt	 aðgöngumiðakerfi	 til	

þess	að	gera	 fólki	kleift	að	koma	eins	oft	og	það	vill.	 	Margrét	segir	starfsfólk	safnsins	

hafa	 fundið	 fyrir	því	að	það	er	ákveðin	hindrun	þegar	 fólk	þarf	að	borga	aðgangseyri	 í	

hvert	skipti	sem	það	kemur	á	safnið.	Þannig	geri	fólk	reglulegar	safnaheimsóknir	ekki	að	

lífsstíl	 sínum	 heldur	 kemur	 það	 jafnvel	 bara	 einu	 sinni	 og	 finnst	 það	 þurfa	 að	 nota	

ferðina	 mjög	 vel	 og	 fara	 í	 gegnum	 alla	 Íslandssöguna	 á	 einu	 bretti.	 Nýja	

aðgöngumiðakerfið	er	svokallað	árskort.	Það	virkar	þannig	að	einstaklingur	sem	borgar	
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aðgangseyri	inn	á	safnið	fær	árskort	og	þarf	því	ekki	að	borga	sig	aftur	inn	á	safnið	næst	

þegar	 hann	 kemur.	 ,,Þannig	 að	 fjölskylda	 sem	 kemur,	 eitt	 eða	 tvö	 foreldri,	 eða	 afi	 og	

amma	þurfa	 bara	 að	 borga	 einu	 sinni	 tvö	 þúsund	 krónur	 og	 svo	 getur	 fólk	 komið	 allt	

árið,	eins	oft	og	það	vill”	útskýrir	Margrét	og	bætir	við:	

Þetta	er	svona	ákveðin	hugarfarsbreyting	sem	við	erum	að	reyna	að	vinna	að	og	við	
erum	svolítið	að	breyta	því	hvernig	fólk	 lítur	á	söfn.	Fólk	er	vant	því	að	borga	háu	
verðin	inn	í	bíó	og	fólk	er	vant	því	að	borga	alveg	himinháar	upphæðir	í	leikhús,	líka	
fyrir	 börnin.	 En	 svo	 getur	 fólk	 verið	 svolítið	 ruglað	 í	 ríminu	 þegar	 kemur	 að	
söfnunum	því	það	er	sums	staðar	frítt	inn	á	söfn	í	útlöndum,	annars	staðar	er	mjög	
dýrt	og	við	viljum	gjarnan	koma	því	inn	hjá	fólki	að	þau	eru	[..]	velkomin	hingað,	öll,	
og	 það	 tekur	 tíma	 og	 við	 þurfum	 að	 setja	 svolítið	 fjármagn	 og	 vinnu	 í	 að	 koma	
þessum	skilaboðum	á	framfæri.	

Með	þessu	fyrirkomulagi	vill	Þjóðminjasafn	Íslands	hvetja	fjölskyldur	til	þess	að	gera	

safnaheimsóknir	að	lífsstíl	sínum,	að	koma	reglulega	á	safnið	og	skoða	jafnvel	bara	einn	

grip	í	einu	eða	setjast	í	stofuna	og	rannsaka	saman	eða	lesa	saman	bók.	,,Þá	getur	fólk	

verið	að	dreifa	ánægjunni	og	álaginu	við	að	skoða	það	sem	er	 í	 safninu	og	með	þessu	

erum	 við	 líka	 að	 hugsa	 um	 sjálfbæra	 þróun	 safnastarfs,	 að	 við	 erum	 að	 leggja	mikið	

fjármagn	 í	 að	 gera	 sýningar	 og	 við	 viljum	 auðvitað	 að	 sem	 flestir	 njóti	 þeirra	 og	 sem	

oftast,	þannig	að	fjárveitingin	sé	meira	virði.	Og	hún	hafi	meiri	áhrif.	Og	að	safnið	hafi	

meiri	áhrif”.	Náttúruminjasafn	 Íslands	hefur	 farið	 svipaða	 leið	 í	 sínu	aðgöngumiðakerfi	

en	þar	 er	 boðið	upp	 á	 árskort	 fyrir	 fjölskyldur.	Náttúruminjasafnið	 er	 í	 þeirri	 sérstöku	

stöðu	 að	 safnið	 deilir	 húsnæði	með	 einkaaðila	 sem	 stendur	 einnig	 fyrir	 sýningarhaldi.	

Einkaaðilinn	er	sá	sem	heldur	utan	um	aðgangsmálin	fyrir	báðar	sýningar.	Hilmar	segir	

að	með	því	að	kaupa	árskort	 fái	 fjölskyldur	ótakmarkaðan	aðgang	að	 sýningu	 safnsins	

,,Vatnið	í	náttúru	Íslands”	auk	þess	sem	þær	fá	helmingsafslátt	á	sýningu	einkaaðilans	og	

afslætti	hjá	þeim	fyrirtækjum	sem	starfa	í	Perlu	norðursins.	Listafn	Íslands	hefur	farið	þá	

leið	 að	 bjóða	 börnum	 og	 aðstandendum	 þeirra	 ókeypis	 aðgang	 á	 safnið	 þegar	

Krakkaklúbburinn	 Krummi	 er	 með	 viðburði.	 Safnstjóri	 Listasafns	 Íslands	 segir	 að	

starfsfólk	 safnsins	 hafi	 tekið	 eftir	 því	 að	 aðgangseyrir	 var	 ákveðinn	 þröskuldur	 sem	

hindraði	 fjölskyldur	 í	 að	 koma	 á	 viðburði.	 Hún	 segir	 að	 safninu	 sé	 gert	 að	 krefjast	

aðgangseyris	 og	hún	 sjái	 ekki	 nein	 teikn	 á	 lofti	 um	að	það	muni	 breytast	 á	 næstunni.	

Þess	 vegna	 hafi	 verið	 tekin	 sú	 ákvörðun	 að	 hafa	 ókeypis	 fyrir	 börn	 og	 aðstandendur	

þeirra	 á	 safnið	 í	 tvo	 klukkutíma,	 annan	hvorn	 laugardag.	 Krakkaklúbburinn	Krummi	er	
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alfarið	 rekinn	 af	 safninu	 sem	 borgar	 fyrir	 efniskostnað	 og	 laun	 þeirra	 verktaka	 sem	

ráðnir	eru	til	þess	að	sjá	um	viðburðina	hverju	sinni.	Safnstjóri	Listasafns	Íslands	útskýrir:	

Við	erum	á	markaði,	þetta	er	markaður,	þó	við	séum	ekki	að	græða	neitt	á	því.	Guð	
veit	að	við	erum	[...]	að	borga	með	þessu,	það	er	enginn	sem	styrkir	verkefnið,	bara	
reksturinn	hérna.	Við	erum	 líka	búin	að	 loka	kaffihúsinu	 [...]	þetta	er	ákveðið	val,	
eigum	við	að	borga	með	kaffihúsi	eða	eigum	við	að	setja	pening	í	að	bjóða	börnum	
að	koma	í	safnið?	

Ambrose	og	Paine	skilgreina	markað	sem	hið	félagslega	og	efnahagslega	samhengi	

sem	söfn	starfa	innan	(Ambrose	og	Paine,	2012,	bls	40).	Hugtakið	,,markaður”	felur	í	sér	

samkeppni	 sem	 í	 þessu	 samhengi	 er	 allir	 sem	 keppa	 við	 safnið	 um	 tíma	 og	 peninga	

fólksins	á	markaðnum	(Ambrose	og	Paine,	bls	40)	til	dæmis	kvikmynda-	og	leikhús.	Eins	

og	 sjá	 má	 í	 umfjölluninni	 hér	 að	 ofan	 hefur	 Listasafn	 Íslands	 ákveðið	 að	 afnema	

aðgangseyrir	inn	á	safnið	þann	tíma	sem	krakkaklúbburinn	starfar.	Það	var	meðvitað	val	

safnsins	að	setja	pening	í	að	bjóða	börnum	og	aðstandendum	þeirra	að	koma	á	safnið.	

Þannig	hefur	safnið	það	fram	yfir	önnur	fyrirtæki	og	stofnanir	sem	rukka	aðgangseyrir	og	

keppa	við	safnið	um	gesti		að	safnið	býður	gestunum	sýna	þjónustu	ókeypis.		

Aðgengi	að	upplýsingum	felur	meðal	annars	í	sér	skilvirkar	auglýsingar	á	starfsemi,	

sýningum	og	þjónustu	safnsins	og	samskiptum	við	nærsamfélög	og	nýja	gesti	(Martins,	

2012,	bls	103).	Þegar	kemur	að	því	að	auglýsa	leiðsögn	fyrir	leikskólahópa	hafa	öll	söfnin	

farið	þá	leið	að	senda	bréf	eða	tölvupóst.	Eins	og	safnstjóri	Listasafns	Íslands	bendir	á:	

,,Ef	þú	 sendir	ekki	bréf	 til	 	 skólanna	eða	hringir	 í	þá,	þá	bara	koma	þeir	ekki.	Þetta	er	

vinna,	það	þarf	stöðugt	að	minna	á	sig	og	hafa	eitthvað	fram	að	færa”.		Listasafn	Íslands	

sendir	sérstakt	boð	í	upphafi	hverrar	annar	þar	sem	kennurum	og	skólastjórnendum	er	

boðið	að	koma	með	nemendur	 sína	á	 sýningar	 safnsins	og	njóta	 leiðsagnar.	Á	haustin	

sendir	 Þjóðminjasafnið	 bréf	 og	 kynningarbækling	 til	 leikskóla	 á	 höfuðborgarsvæðinu.	

Tölvupóstur	 er	 sendur	 tvisvar	 til	 þrisvar	 sinnum	 yfir	 vetrartímann.	 Auk	 þess	 kynna	

starfsmenn	 safnsins	 fræðslustarfsemi	 safnsins	 á	 kynningarfundi	 á	 vegum	 skóla-	 og	

frístundasviðs	Reykjavíkur,	Innblástur	–	stefnumót	við	menningarstofnanir,	sem	haldinn	

er	árlega	í	september.	Þegar	viðtal	mitt	við	forstöðumann	Náttúruminjasafns	Íslands	fór	

fram	hafði	hann	nýlega	sent	kynningarbréf	 	á	safnfræðslu	safnsins	til	allra	grunnskóla	í	

landinu	og	var	að	vinna	að	samskonar	bréfi	til	þess	að	senda	til	leikskólanna.	Viðburðir	á	

vegum	Þjóðminjasafns	Íslands	eru	auglýstir	með	fréttatilkynningum,	á	samfélagsmiðlum	
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og	í	gegnum	samlesnar	auglýsingar	hjá	ríkisútvarpinu.	Einnig	eru	sendar	tilkynningar	til	

einstaklinga	 sem	 hafa	 skráð	 sig	 á	 póstlista	 safnsins.	 Listasafn	 Íslands	 hefur	 auglýst	

Krakkaklúbbinn	Krumma	á	samfélagsmiðlum,	á	heimasíðu	sinni	og	í	fréttabréfi	safnsins	

auk	þess	sem	börn	sem	koma	í	leiðsögn	með	leikskólahóp	fá	bækling	um	klúbbinn	með	

sér	 heim.	 Líkt	 og	 Þjóðminjasafnið	 hefur	 Listasafn	 Íslands	 einnig	 auglýst	 klúbbinn	 í	

gegnum	 samlesnar	 auglýsingar	 hjá	 ríkisútvarpinu.	 Ragnheiður	 segir	 auglýsingarnar	 í	

útvarpinu	hafa	virkað	vel,	sérstaklega	hjá	eldri	kynslóðum	sem	koma	með	barnabörnin	

sín	á	viðburði	á	vegum	klúbbsins.		

6.3 Leikur	
Leikur	 er	 mikilvægur	 og	 óaðskiljanlegur	 þáttur	 í	 þroska	 heilbrigðra	 ungra	 barna	

(Delgado,	 Kozac	 og	 Charette,	 2018,	 bls	 386).	 Ung	 börn	 eyða	 yfirleitt	 á	 milli	 þrjú	 og	

tuttugu	prósent	af	tíma	sínum	og	orku	í	leik.	Ef	ung	börn	eru	í	þeim	aðstæðum	að	þau	

geta	ekki	leikið	sér	þá	leika	þau	sér	meir	og	ákafar	eftir	á	(Smith	og	Pellegrin,	2008,	bls	

1).	 Samkvæmt	 hollenska	 menningarsagnfræðingnum	 Johan	 Huizinga	 er	 leikur	 ein	 af	

frumvirkni	 (e.	 primal	 function)	 mannsins,	 á	 eftir	 hugsun	 og	 framleiðslu	 (e.	 making)	

(Carter,	2017,	bls	17).	Hann	segir	 leik	vera	 sjálfuppsprottinn,	aðskildan	og	 frábrugðinn	

raunveruleikanum,	ánægjulega	tímabundna	starfsemi	sem	er	skipulögð,	alltumlykjandi,	

grípandi	 og	 stundum	 nokkuð	 alvarleg	 (Carter,	 2017,	 bls	 18).	 Piaget	 sagði	 leik	 lýsa	

vitsmunalegum	þroska	 barna	 og	 að	 leikur	 færði	 börnunum	 leiðir	 til	 þess	 að	 staðfesta	

skilning	þeirra	á	heiminum	(Hein,	1998,	bls	143).	Leikur	er	virkur,	rannsakandi,	skapandi	

og	stór	hluti	af	daglegu	lífi	barna.	Í	gegnum	leikinn	taka	börn	þátt	í,	læra	um	og	reyna	að	

skilja	 heiminn	 og	 samfélagið	 sem	 þau	 eru	 hluti	 af.	 Þau	 læra	 samvinnu	 og	 að	 eiga	

samskipti	við	aðra	og	umhverfið	(Delgado	o.fl.,	2018,	bls	387).	Eins	og	kom	fram	í	þriðja	

kafla	 er	 leikur	 meginnámsleið	 ungra	 barna.	 Það	 gefur	 því	 augaleið	 að	 til	 þess	 að	

safnfræðsla	fyrir	ung	börn	hafi	áhrif	þarf	hún	að	innihalda	einhverskonar	form	af	leik.		

	 Safnakennarar	Þjóðminjasafns	Íslands	segja	safnfræðslu	fyrir	ung	börn	vera	alveg	

sérstaka	 áskorun	 vegna	 þess	 að	 þau	 læra	 með	 því	 að	 beita	 öllum	 skilningarvitunum	

sínum	en	hefðbundin	skoðun	á	sýningu	safnsins	krefst	bælingar	á	skilningarvitum	öðrum	

en	sjón	og	heyrn.	Til	þess	að	vinna	með	börnum	á	þeirra	forsendum	hafa	þær	því	 lagt	

síaukna	 áherslu	 á	 leik	 í	 tengslum	 við	 skoðun	 sýninga	 og	 einnig	 gefið	 hópum	 tíma	 í	

frjálsan	 leik	á	sérstöku	svæði	 (sem	nú	er	kallað	skemmtimennt	en	 í	 framtíðinni	verður	
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Stofan).	 Leikskólahópar	 fá	 til	 að	 mynda	 leiðsögn	 sem	 byggist	 á	 því	 að	 fara	 í	

myndastyttuleik	 og	 herma	 eftir	 styttum,	 höggmyndum	 og	 líkneskjum	 á	 safninu.	 Með	

sérsýningum	þróa	 safnakennararnir	 iðulega	 fræðsluefni	 sem	býður	 upp	 á	 að	 prófa	 að	

gera	 eitthvað	 í	 höndunum	 eða	 þreifa	 á	 einhverju	 til	 þess	 að	 skilja	 betur.	 Á	

Náttúruminjasafni	Íslands	spilar	vatnskötturinn	stórt	hlutverk	þegar	kemur	að	leik	barna	

á	 safninu.	 Börn	 mega	 leika	 sér	 við	 vatnsköttin,	 snerta	 hann,	 klifra	 á	 honum	 og	 svo	

framvegis.	Þegar	aðstæður	bjóða	upp	á	það	verður	hægt	að	upplifa	 lifandi	vatnsketti	 í	

vatnsborði	 safnsins.	 Börn	 mega	 sulla	 í	 vatnsborðinu	 og	 meðhöndla	 líkön	 af	 lífverum.	

Leikur	er	einnig	hluti	af	 leiðsögn	í	gegnum	sýninguna	en	börnin	fá	þar	tækifæri	til	þess	

að	leika	ýmis	smádýr	eins	og	vatnskött,	púpur	og	bjöllur.	Virk	þáttaka	í	gegnum	tækni	er	

önnur	leið	sem	safnið	hefur	farið	til	þess	að	hvetja	börn	til	leiks	en	nánar	verður	fjallað	

um	gagnvirkni	síðar	í	þessum	kafla.	Listasafn	Íslands	leggur	áherslu	á	að	það	eigi	að	vera	

jákvæð	og	eftirminnileg	 reynsla	að	heimsækja	söfn.	Safnið	 leggur	upp	úr	 skemmtilegri	

fræðslu	þar	sem	börnin	eru	þátttakendur	og	fá	að	segja	sínar	sögur	og	skoðanir	á	þeim	

listaverkum	sem	eru	skoðuð	hverju	sinni.	Ragnheiður	segir	 leikinn	birtast	 í	samtalinu	á	

milli	 hennar	 og	 barnanna	 þegar	 hún	 leiðir	 þau	 í	 gegnum	 leiðsögn.	 Hún	 virkjar	

ímyndunarafl	 barnanna	 með	 því	 að	 spyrja	 spurninga	 eins	 og:	 ,,Hvað	 er	 að	 gerast	 í	

verkinu?”,	 ,,Hvert	ætli	manneskjan	 í	verkinu	sé	að	fara?”	og	 ,,Ef	að	þú	værir	 í	verkinu,	

hvað	myndir	þú	þá	gera?”.		

	 Samkvæmt	Carter	má	greina	það	hvaða	skilning	söfn	hafa	á	leik	og	hlutverki	leiks	

í	námi	ungra	barna	með	því	að	skoða	hvernig	söfn	nota	hugtakið	,,leikur”	(Carter,	2017,	

bls	 20).	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 talar	 um	 myndastyttuleik	 og	 frjálsan	 leik.	

Náttúruminjasafn	 Íslands	 talar	 um	 eftirhermuleik	 og	 Listasafn	 Íslands	 talar	 um	 leik	 í	

gegnum	samtal.	Hér	má	draga	þá	ályktun	að	safnakennararnir	hafi	mismunandi	skilning	

á	því	hvað	telst	vera	leikur.	

6.4 Snerting	
Safngestir	eru	heillaðir	af	safngripum	og	flestum	þeirra	finnst	ekki	nóg	að	fá	að	horfa	á	

þá,	þeir	vilja	 fá	að	snerta	þá	 líka	 (Falk	og	Dierking,	2013,	bls	110).	Söfn	hafa	náð	 langt	

þegar	kemur	að	því	að	fá	gesti	til	þess	að	vera	virkir	þátttakendur	í	sýningum.	Þau	nota	

nýjungagjarna	 hönnun,	 þau	 hafa	 gert	 miklar	 umbætur	 þegar	 kemur	 að	 textum	 og	

merkingum	og	þau	hafa	sett	upp	margar	stórkostlegar	sýningar.	Best	af	öllu	eru	,,hands-
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on	 ”	 sýningar	 þar	 sem	 safngestirnir	 fá	 að	 upplifa	 bein,	 persónuleg	 samskipti	 við	 eins	

fjölbreytta	 hluti	 og	 risaeðlubein	 og	 skúlptúr	 af	 mannslíkamanum	 (McKinty,	 1992,	 bls	

226).	Það	eru	þó	ekki	allir	tilbúnir	til	þess	að	samþykkja	,,hands-on”	sýningar	á	söfnum.	

Börn	eru	alltaf	tilbúin	til	þess	að	læra	með	því	að	snerta	en	oft	stoppa	fullorðnir	þau	og	

segja:	,,Mundu,	ekki	snerta!”(McKinty,	1992,	bls	226).		

Margét	segir	að	sem	höfuðsafn	á	sviði	menningarminja	þurfi	Þjóðminjasafn	Íslands	

að	passa	sig	að	vera	góð	fyrirmynd.	Þetta	sé	haft	í	huga	varðandi	allskonar	lykilatriði	eins	

og	fagmennsku	og	ábyrgu	starfi	með	safnkostinn.	Hún	segir	að	höfuðsafn	þurfi	jafnframt	

að	hafa	hugrekki	til	þess	að	standa	vörð	um	sanngildið	og	reyna	að	hafa	áhrif	á	þróunina	

hvað	varðar	menningarstarf	og	ferðaþjónustu:	,,Að	við	svona	séum,	hvað	á	ég	að	segja,	

fulltrúar	 eða	 rödd	 þess	 að	 gera	 hlutina	 vel	 en	 ekki	 að	 vera	 að	 fara	 einhverja	 svona	

froðusjoppuleið	eins	og	stundum	er	gert	 í	 ferðaþjónustunni”.	Hún	segir	að	safnið	þurfi	

stundum	að	hafa	frumkvæði	og	ekki	bara	halla	sér	aftur	og	hneykslast	heldur	reyna	að	

hafa	 áhrif.	 Í	 þessu	 samhengi	 talar	 þjóðminjavörður	 um	 snertingu.	Hún	 segir	 að	 safnið	

eigi	 auðvitað	mikinn	 og	 viðkvæman,	 dýrmætan	 safnkost	 en	 að	 safnið	 eigi	 einnig	 hluti	

sem	 myndu	 alveg	 þola	 að	 börn	 og	 nemendur	 fengju	 að	 snerta	 þá,	 til	 að	 verða	 fyrir	

sterkari	hughrifum	og	líka	í	þágu	gagnvirkni:	

Við	erum	svolítið	að	 reyna	að	breyta	því	hugarfari,	það	hefur	 svona	 til	þessa	þótt	
[...]	 óábyrgt	 en	 ég	 spyr	 mig	 samt	 á	 tímum	 þegar	 við	 gerum	 okkur	 grein	 fyrir	 að	
ekkert	er	endalaust	[…]	þá	kannski	eigum	við	að	ákveða	það	að	ákveðna	hluti	megi	
snerta	og	megi	handfjatla.	Þó	svo	að	það	stytti	varðveislutímann	úr	900	árum	í	700,	
þá	er	það	kannski	þess	 virði.	Af	því	 að	 við	erum	að	varðveita	þetta	 í	 þágu	aukins	
skilnings	en	ekki	bara	til	þess	að	varðveita.		

Þjóðminjasafn	Íslands	vill	nota	safngripina	til	þess	að	hafa	áhrif	á	fólk	og	Margrét	vill	

gjarnan	tala	fyrir	því	að	safnið	fari	að	þora	því	að	leyfa	börnum	að	handfjatla	meira.	Hún	

sér	fyrir	sér	að	safnakennararnir	verði	með	ákveðna	ósvikna	gripi	sem	að	væri	hægt	að	

leyfa	 börnunum	 að	 koma	 við	 og	 verða	 fyrir	 áhrifum.	 Hún	 tekur	 þó	 fram	 að	 auðvitað	

verði	að	velja	vel	hvaða	gripi	mætti	meðhöndla	á	þennan	hátt.	Þetta	fyrirkomulag	myndi	

hafa	áhrif	á	börn,	að	hætta	að	vera	með	sviðsmyndir	og	leiksvið	fyrir	þau	og	fara	út	í	að	

sýna	þeim	alvöru	gripi:	
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Sýningarnar	eru	allar	fyrir	börn,	ekki	síður	en	aðra,	og	að	við	jafnvel	leyfum	þeim	að	
fá	að	snerta	ákveðna	hluti,	af	því	að	maður	veit	að	börn	eru	móttækileg	og	myndu	
verða	 fyrir	 miklum	 áhrifum	 ef	 þau	 fengju	 að	 handfjatla	 viðkvæma	 gripi.	 Eins	 og	
maður	 fær	að	gera	þegar	maður	er	að	 læra	 fornleifafræði,	þá	 förum	við	með	það	
lengra.	Þannig	að	ég	hugsa	að	þetta,	stofuverkefnið,	muni	gera	það	að	verkum	að	
við	munum	taka	þetta	skref,	og	þora	því.	Þora	að	taka	gagnrýninni	frá	einhverjum.		

Þegar	the	Australian	Museum	í	Sydney	réðist	í	endurbætur	á	rými	safnsins	sem	var	

sérstaklega	ætlað	fyrir	börn	á	aldrinum	núll	til	fimm	ára	ákvað	starfsfólk	safnsins	að	nota	

tækifærið	til	þess	að	ráðfæra	sig	við	ung	börn	um	reynslu	þeirra	og	væntingar	af	rýminu	

og	safninu	í	heild	(Dockett,	Main	og	Kelly,	2011,	bls	13).	Eitt	af	því	sem	kom	í	ljós	að	var	

hversu	mikilvægt	það	er	fyrir	börnin	var	það	að	hafa	aðgengi	að	ósviknum	safngripum.	

Viðmælendur	bentu	sérstaklega		á	mikilvægi	þess	að	geta	séð	og	snert	gripina	(Dockett	

o.fl.,	 2012,	 bls	 23).	 Þessi	 rannsókn	 ýtir	 undir	 þá	 skoðun	 Margrétar	 sem	 kom	 fram	 í	

þessum	kafla	og	í	fimmta	kafla	að	það	sé	mikilvægt	að	sýna	börnum	ósvikna	gripi	en	ekki	

eftirlíkingar.		

6.5 Gagnvirkni	
Gagnvirkni	 er	 hugtak	 sem	 hefur	 fengið	mikla	 athygli	 í	 fjölmiðlum	 á	 síðustu	 árum.	 En	

hvað	nákvæmlega	felst	 í	þessu	hugtaki?	Því	er	ekki	auðsvarað	enda	virðist	svo	vera	að	

ekki	séu	allir	sammála	um	merkingu	þess	(Roussou,	2004,	bls	3).	Samkvæmt	Witcomb	er	

hægt	að	túlka	,,gagnvirkni”	sem	samtíma	tungumál	sem	söfn	þurfa	að	geta	talað	til	þess	

að	 geta	 haft	 samskipti	 við	 ungt	 fólk	 (Witcomb,	 2011,	 bls	 355).	 Í	 gagnvirkni	 felast	

samskipti.	Samskipti	geta	átt	sér	stað	á	milli	fólks,	fólks	og	véla,	fólks	og	hugbúnaðs	og	

jafnvel	 véla	 á	milli	 (Roussou,	 2004,	 bls	 3).	Margir	 vilja	 tengja	 gagnvirkni	 við	 tölvur	 og	

snertitækni	 en	 hún	 getur	 vel	 átt	 sér	 stað	 án	 nokkurrar	 tækni.	 Gagnvirkni	 á	 sýningum	

getur	því	einnig	falist	í	því	að	fá	gestinn	til	þess	að	taka	þátt	á	einhvern	hátt,	hvort	sem	

það	er	 líkamlega,	vitsmunalega,	tilfinningalega	eða	félagslega	(Roussou,	2004,	bls	3).	Á	

söfnum	hefur	verið	brugðist	við	vinsældum	gagnvirkni	með	því	að	bjóða	upp	á	,,hands-

on”	 sýningar	þar	 sem	gestir	mega	 snerta	og	meðhöndla	hluta	af	 sýningunni.	Gagnvirk	

tækni	 gerir	 gestum	 kleift	 að	 vera	 vikir	 þátttakendur	 á	 sýningum	og	 í	 sumum	 tilfellum	

getur	hún	einnig	gert	þeim	kleift	að	skapa	sín	eigin	verk	(Roussou,	2004,	bls	5).	Fyrir	ung	

börn	getur	gagnvirkni	verið	hvetjandi	og	höfðað	til	hvatvísi	þeirra	(Roussou,	2004,	bls	5).	

,,Hands-on”	sýningar	höfða	sérstaklega	vel	til	þeirra	og	eru	til	mörg	dæmi	um	sýningar	

fyrir	börn	sem	virkja	öll	skynfærin	og	nota	frumlegar	aðferðir	sem	hvetja	börnin	til	þess	
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að	meðhöndla	hluti	og	velta	þeim	fyrir	sér,	gera	tilraunir,	nota	ímyndunaraflið,	uppgötva	

og	læra	(Roussou,	2004,	bls	6).	Exploratorium	í	San	Francisco	er	líklega	þekktasta	dæmið	

um	slíka	sýningu.	

Ragnheiður	segir	að	ekki	sé	stuðst	við	gagnvirkni	á	sýningum	á	Listasafni	Íslands	eins	

og	 stendur.	 Safnstjóri	 Listasafns	 Íslands	 segir	 að	 hún	 hafi	 fengið	 að	 heyra	 það	 frá	

ferðaþjónustunni	að	það	sé	ekki	nógu	spennandi	að	koma	á	söfn	því	það	vanti	alla	skjái.	

Hún	 segir	 að	 þegar	 kemur	 að	 gagnvirkni	 þurfi	 safnið	 að	 vera	 samkvæmt	 sjálfu	 sér,	

gagnvirknin	þurfi	að	vera	þannig	að	safnið	ráði	við	hana.	Hún	tekur	fram	að	safnið	hafi	

nýlega	gert	samning	við	Myndstef	um	að	birta	safneign	safnsins	á	netinu	og	þar	með	sé	

kominn	 ákveðinn	 hvati	 til	 að	 vinna	 frekar	 með	 gagnvirkni.	 Hún	 talar	 um	 að	 nýta	

gagnvirkni	til	þess	að	ná	í	meira	efni	á	sýningum:	,,Það	gæti	virkað	þannig	að	gesturinn	

sé	með	einhverja	græju	 frá	 safninu	eða	geti	 lesið	kóða	og	þá	 fengið	meiri	upplýsingar	

um	verkin”.	Söfn	og	bókasöfn	eru	í	auknum	mæli	farin	að	nota	farsímatækni	eins	og	QR	

kóða	(e.	quick	rescponse	code)	til	þess	að	þjóna	gestum	sínum	betur.	Til	þess	að	nota	

QR	kóða	þarf	 safngesturinn	að	hafa	 snjallsíma,	 spjaldtölvu	eða	annars	 konar	 snalltæki	

með	myndavél,	smáforrit	sem	getur	 lesið	QR	kóða	og	nettengingu.	Með	því	að	skanna	

kóðann	með	 snjalltækinu	 fær	 gesturinn	 aðgang	 að	 ýmsum	upplýsingum	beint	 í	 tækið	

(Schultz,	2013,	bls	207).	QR	kóðar	hafa	þannig	þann	eiginleika	að	gera	notendurna	að	

virkum	 þátttakendum	 í	 sínu	 eigin	 námi,	 þeir	 hafa	 völdin	 og	 stjórna	 því	 sjálfir	 hversu	

miklar	upplýsingar	eða	aðstoð	þeir	fá	(Kossey,	Berger	og	Brown,	2015,	bls	4).	Börn	í	dag	

eru	 alin	 upp	 við	 snjalltækni.	 Í	 bandarískri	 rannsókn	 frá	 2010	 voru	 tekin	 viðtöl	 við	 114	

fjögurra	 til	 sjö	 ára	 börn	með	 það	 að	markmiði	 að	 skilja	 þekkingu,	 skynjun	 og	 notkun	

þeirra	á	snjallsímum	með	áherslu	á	iPhone	og	iPod	viðmót.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	

leiddu	í	ljós	að	börnin	voru	hrifin	af	snjallsímum	og	að	flest	barnanna	áttu	ekki	í	neinum	

vandræðum	með	 að	 nota	 tækin.	 Þau	 börn	 sem	 þurftu	 hjálp	 í	 byrjun	 urðu	 fljótt	 færir	

notendur.	Rannsóknin	 leiddi	einnig	 í	 ljós	að	börn	geta	 lært	af	 smáforritum	 (Chiong	og	

Schuler,	 2010,	 bls	 3).	 Börn	 gætu	 því	 hæglega	 notað	 QR	 tækni	 á	 söfnum	 ef	 að	

upplýsingarnar	 sem	 sóttar	 eru	 í	 snjalltækið	 eru	 aðgengilegar	þeim	en	QR	 kóðar	bjóða	

upp	 á	 ýmiskonar	 miðlun	 eins	 og	 texta,	 hljóð	 og	 myndbönd	 allt	 eftir	 því	 hvernig	

notandinn	lærir	best.	Með	snjalltæki	og	QR	kóða	er	hægt	að	breyta	óvirkum	(e.	passive)	

texta	í	gagnvirkan	miðil	sem	inniheldur	ríkulegar	upplýsingar	(Kossey	o.fl.,	2015,	bls	3).	

Safnstjóri	 Listasafns	 Íslands	 segir	 að	 safnið	 sé	 að	 líta	 til	 Ásgrímssafns,	 sem	 er	 lítil	
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safneining	 innan	safnsins,	sem	vettvang	fyrir	gagnvirkni	og	sjálfbærni:	 ,,Til	þess	að	fólk	

fái	meiri	sögu	í	Ásgrímssafni,	það	er	svona	pælingin”.		

	 Forstöðumaður	 Náttúruminjasafns	 Íslands	 segir	 nauðsynlegt	 að	 tæknin	 beri	

safnið	 ekki	 ofurliði:	 ,,Að	menn	 tapi	 sér	 ekki	 í	 tækninni”.	 Þau	 skilaboð	 sem	 safnið	 vill	

koma	 á	 framfæri,	 þekking	 og	 væntumþykja	 fyrir	 náttúrunni,	 krefjast	 þess	 að	 gestirnir	

geti	komist	í	bein	kynni	við	náttúruna	þó	að	vissulega	geti	það	verið	erfitt	þegar	safnið	er	

innanhúss.	Hann	segir	að	á	sýningunni	sé	safnið	með	bæði	lifandi	dýr	og	jurtir	og	einnig	

hefðbunda	 uppstoppaða	 muni	 sem	 fólk	 þekkir	 frá	 fyrri	 tíð	 og	 tengir	 saman	 við	

náttúruminjasöfn.	Það	séu	alltaf	ákveðnir	náttúrugripir	sem	hafi	sterkt	aðdráttarafl	hvað	

sem	líður	allri	tækni:		

Svo	eru	[...]	svona	klassískir	munir	sem	flest	 fólk,	sérstaklega	svona	eldri	kynslóðir	
þekkja	 eins	 og	 Hríseyjarlaxinn	 sem	 er	 reyndar	 eini	 uppstoppaði	 munurinn	 á	 allri	
sýningunni.	Sem	er	[...]	tímanna	tákn	um	hvað	þetta	hefur	breyst	mikið.	En	eins	og	
ég	 segi	 þá	 eru	 [...]	 ákveðnir	 gripir	 sem	 [...]	 alltaf	 standa	 fyrir	 sínu,	 sem	 eru	 það	
sérstakir	og	einstakir,	það	þarf	enga	tækni	í	kringum	hann.		

Hilmar	 tekur	 fram	 að	 tæknin	 skipti	 sannarlega	 miklu	 máli	 kennslufræðilega	 séð	

sérstaklega	þegar	komi	að	því	að	verða	sér	út	um	þann	fróðleik	sem	er	verið	að	miðla	á	

sýningunni.	 Á	 sýningunni	 ,,Vatnið	 í	 náttúru	 Íslands”	 má	 finna	 gagnvirkt	 borð	 sem	 er	

kallað	 ,,vistrýni”.	 Borðið	 virkar	 þannig	 að	 smásjá	 eða	 stækkunargleri	 er	 snúið	 á	

mismunandi	stöðum	á	borðinu	og	þá	koma	fram	upplýsingar	sem	tengjast	því	sem	fyrir	

augum	ber.	Hilmar	segir	að	fólk	stjórni	því	sjálft	hversu	mikið	magn	upplýsinga	þau	kæri	

sig	 um	 að	 meðtaka.	 Fyrir	 utan	 fróðleiksksmola	 á	 íslenskum	 og	 enskum	 texta	 þá	 má	

einnig	 finna	myndir	 og	 segir	 Hilmar	 að	 safnið	 hafi	 vandað	 sig	 við	 að	 finna	 snillinga	 í	

ljósmyndun	og	kvikmyndun	til	liðs	við	sig	til	þess	að	vinna	þetta	verkefni.	Hann	telur	það	

hafa	tekist	enda	er	vistrýnin	eitt	vinsælasta	sýningaratriðið	á	sýningunni.	Hilmar	segir	að	

það	sé	mikilvægt	að	nota	tæknina	þannig	að	hún	gagnist	vel	og	sé	bæði	áhugaverð	og	

smekkleg.	Hann	segir	að	það	geti	gerst	á	sýningum	að	tæknin	taki	yfir	og	hreinlega	beri	

efnið	ofurliði:	 ,,Og	það	 fer	að	snúast	bara	um	það,	 tæknina.	Slík	söfn	eiga	alveg	rétt	á	

sér,	en	það	eru	bara	annarskonar	söfn”.	Hann	segir	ennfremur	að	á	sýningunni	,,Vatnið	í	

náttúru	Íslands”	hafi	safnið	reynt	að	blanda	þessu	einhvernveginn	hóflega	saman.	Hann	

bendir	á	að	tækni	sé	tengd	við	ákveðna	möguleika	sem	annars	væri	ekki	hægt	að	ráða	

við:,,	Það	eru	náttúrulega	þessir	skjáir	sem	hægt	er	að	fletta	 í	gegnum	og	þannig	ráða	
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sjálfur	 hversu	miklar	 upplýsingar	 þú	 kærir	 þig	 um	 í	 stað	 þess	 að	 hafa	 einhver	massív	

textaspjöld	æpandi	á	þig	eins	og	maður	hefur	alveg	 fundið	 fyrir	áður”.	Safnið	vill	hafa	

tækni	með	á	sýningunni	vegna	þess	að	hún	bíður	upp	á	skemmtilega	möguleika:	

Það	 eru	 þarna	 tvö	 atriði	 sem	 höfða	 sérstaklega	 til	 barna,	 eru	ætluð	 þeim,	 svona	
margmiðlunartækni	 atriði.	 Annars	 vegar	 leikur	 þar	 sem	 þau	 búa	 til	 sína	 eigin	
grytjugerð	bara	með	handahreyfingum,	þau	stýra	 ferð	 fiska	um	umhverfið	og	 láta	
hann	éta	tiltekinn	hlut	og	þá	breytist	hann	í	ákveðið	afbrigði.	Og	svo	er	hitt	það	er	
það	að	gestum,	ungum	gestum	sérstaklega,	gefst	tækifæri	á	að	teikna	ský	á	skjá	og	
velja	 sér	 pensil,	 þykkt	 pensils	 og	 litaspjald,	 grátt	 eða	 hvítt	 eða	 regnský	 og	 svo	
framvegis.	Og	svo	teikna	þau	ský	og	spyrja	svo	hvaða	ský	er	þetta	og	þá	er	svarað	
hverju	 það	 líkist	 helst	 og	 svo	 koma	 upplýsingar	 um	 þá	 skýjagerð	 og	 svo	 eru	 þrír	
skjáir	fyrir	ofan	sem	staðsetja	skýið	sem	þú	teiknaðir.	Ef	það	er	steðjaský	þá	teygir	
það	 sig	 hátt	 upp	 í	 himinhvolfið	 og	 svo	 framvegis.	 Þannig	 að	 við	 reynum	 að	 nota	
tæknina	 til	 að	 virkja	 gestina	 í	 að	 þeir	 geri	 sjálfir	 og	 við	 höldum	 að	 það	 sé	
kennslufræðilega	voða	skilvirkt.	Það	segja	allavega	fræðin.	

	 Margrét	 segir	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 ekki	 leggja	 mikla	 áherslu	 á	 tækni	 og	

margmiðlun	vegna	þess	að	þeim	finnst	það	ekki	endilega	eiga	heima	á	safninu.	Þau	vilja	

hafa	það	svolítið	í	lágmarki,	bæði	vegna	þess	að	tæknin	er	mjög	dýr	og	einnig	vegna	þess	

að	tæknin	er	orðin	svo	almenn:	,,[…]	allir	með	snertisíma	og	tölvur	og	við	viljum	leggja	

frekar	áherslu	á	þetta	authentíska,	það	er	sanngildið	í	safnkostinum	og	samskipti	fólks.	

Við	 viljum	 ekki	 fara	 með	 svona	 stóran	 hluta	 af	 fjárveitingunum	 okkar	 í	 dýra	 tækni”.	

Margrét	bendir	á,	eins	og	kom	fram	hér	að	ofan,	að	gagnvirkni	getur	verið	á	marga	vegu	

og	 þarf	 ekki	 endilega	 að	 innihalda	 tækni.	 Hún	 bendir	 á	 að	 ratleikir,	 leikir,	 fræðsla	 og	

ýmislegt	annað	sem	fléttast	inn	í	barnastarfið	á	safninu	feli	í	sér	gagnvirkni:	,,Það	getur	

verið	 dagskrá	 á	 sumardaginn	 fyrsta	 eða	menningarnótt	 eða	 hvað	 eina	 sem	 felur	 í	 sér	

samskipti	 við	 börnin,	 ekki	mötun,	 og	 viðbrögð	 við	 þeim”.	Hún	 segir	 Stofuna	 vera	 gott	

dæmi	 um	 þetta:	 ,,Þar	 er	 ekki	 verið	 að	 koma	 og	 segja	 þeim	 eitthvað,	 þau	 koma	 og	

uppgötva	sjálf”.	 Í	Stofunni	verður	tölva	með	sérstöku	viðmóti	þar	sem	hægt	verður	að	

fletta	upp	í	gagnagrunni	safnsins	og	vinna	verkefni	tengd	því:	,,Það	er	eiginlega	verið	að	

kenna	 þeim	 að	 nota	 Sarpinn”.	Margrét	 tekur	 fram	 að	 annars	 staðar	 eigi	 margmiðlun	

mjög	 vel	 við.	 Til	 að	 mynda	 sé	 hún	 glæsileg	 á	 sýningu	 Náttúruminjasafns	 Íslands	 í	

Perlunni.	Hún	segir	tæknina	eiga	vel	við	á	þeirri	sýningu	vegna	þess	að	þar	sé	verið	að	

fjalla	um	náttúruna	sem	er	í	fjarlægð	og	vísindi	sem	eru	ekki	sýnileg	með	berum	augum:	
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En	gagnvirkni	viljum	við	gjarnan	gera	með	því	að	þau	fái	svolítið	að	læra	með	leik	og	
læra	 með	 samskiptum.	 Og	 það	 er	 alveg	 sígilt	 að	 klæða	 sig	 í	 búninga	 og	 svo	
framvegis.	 Og	 það	 líka	 hjálpar	 þeim	 að	 setja	 sig	 í	 spor	 barna	 fyrr	 á	 öldum	 þó	 að	
þetta	séu	tilbúnir	búningar	þá	er	það	liður	í	þessu	og	að	skoða	þá	gripi	sem	eru	frá	
sama	tíma	og	sjá	eitthvað	raunverulegt	og	verða	fyrir	áhrifum.		

Þjóðminjasafn	 Íslands	 vill	 að	 börnin	 verði	 fyrir	 hughrifum	 þegar	 þau	 koma	 í	

heimsókn.	Það	er	þeirra	mat	að	sterkustu	hughrifin	verði	þegar	fólk	fær	að	sjá	eitthvað	

ekta:	,,Og	börn	eru	alveg	jafn	næm	á	það	eins	og	fullorðnir,	hvað	er	alvöru.	Þau	eru	öll	

vön	 leikföngum	 og	 allskonar	 sviðsetningum”.	 Hún	 segir	 að	 börnin	 verði	 mjög	 snortin	

þegar	þau	fá	að	sjá	í	nálægð	alvöru	víkingaaldasverð,	þeim	finnist	það	meiriháttar.	,,Og	

það	 er	 auðvitað	 ákveðin	 gagnvirkni	 líka	 að	 verða	 hughrifinn,	 og	 það	 er	 ekki	 verið	 að	

mata.	 Það	 eru	 samskipti”.	 Þjóðminjasafnið	 býður	 upp	 á	 ýmiskonar	 ratleiki	 og	 segir	

Margrét	að	það	megi	einnig	líta	á	þá	sem	gagnvirkni	þar	sem	þeir	hvetja	börnin	til	þess	

að	nota	 ígrundaða	hugsun	þegar	þau	 fara	 í	gegnum	sýninguna	með	ákveðið	markmið.	

Hún	tekur	einnig	fram	að	í	Safnahúsinu	við	Hverfisgötu	megi	finna	allskonar	gagnvirkni	

sem	 sé	 ekki	 tölvulegs	 eðlis.	 Til	 dæmis	 var	 nýlega	haldinn	þar	 viðburður	þar	 sem	börn	

fengu	að	prófa	að	prenta	með	gömlum	aðferðum.			
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7 Niðurlag	
Í	 byrjun	 ritgerðarinnar	 voru	 sett	 fram	 þau	 markmið	 að	 skoða	 hvað	 einkennir	

markhópinn	ung	börn,	hvaða	safnfræðsla	er	í	boði	fyrir	hann	á	höfuðsöfnunum	þremur	

og	hvaða	leiðir	söfnin	fara	til	þess	að	koma	til	móts	við	þarfir	ungra	barna.		

Það	sem	er	einkennandi	fyrir	markhópinn	ung	börn	er	það	að	ung	börn	heimsækja	

ekki	söfn	á	eigin	vegum	heldur	sem	hluti	af	öðrum	hópum.	Þessir	hópar	eru	fjölskyldur	

og	 skólahópar.	Þroskakenningar,	og	þá	 sérstaklega	kenning	Piaget	um	vitsmunaþroska	

ungra	 barna,	 getur	 gefið	 safnakennurum	 innsýn	 í	 það	 hvernig	 hugsun	 ungra	 barna	 er	

frábrugðin	hugsun	fullorðinna	og	þannig	skipulagt	safnfræðslu	sem	höfðar	til	þeirra	og	

kemur	 til	 móts	 við	 vitsmunalega	 færni	 þeirra.	 Reggio	 Emilia	 aðferðin,	 sem	 byggir	 á	

hugmyndafræði	hugsmíðahyggju,	einkennist	af	barnamiðaðri	nálgun	og	því	að	barnið	sé	

virkur	þátttakandi	í	eigin	námi.	Safnfræðingurinn	Elee	Kirk	leggur	til	að	söfn	líti	til	Reggio	

aðferðarinnar	þegar	 kemur	að	 safnfræðslu	 fyrir	 ung	börn	en	aðferðin	hefur	haft	mikil	

áhrif	á	leikskólastarf	víða	um	heim	á	síðustu	árum.		

	 Listasafn	 Íslands,	 Náttúruminjasafn	 Íslands	 og	 Þjóðminjasafn	 Íslands	 bjóða	 öll	

upp	 á	 safnfræðslu	 fyrir	 ung	 börn.	 Í	 rannsókninni	 kom	 fram	 jákvætt	 viðhorf	 til	 ungra	

barna	á	öllum	söfnunum	og	mismunandi	leiðir	sem	söfnin	fara	til	þess	að	koma	til	móts	

við	 þarfir	 þeirra.	 Safnfræðsla	 á	 Íslandi	 hófst	 í	 kringum	 1960	 með	 skipulögðum	

heimsóknum	skólabarna	á	söfn	þar	sen	börn	fengu	leiðsögn	frá	safnakennara	um	söfnin.	

Þessi	 aðferð	 er	 enn	 notuð	 en	 öll	 söfnin	 bjóða	 upp	 á	 leiðsögn	 fyrir	 leikskólahópa.	

Leiðsögn	er	elsta	samskiptaleiðin	sem	söfn	fara	til	þess	að	miðla	safneign	sinni	til	gesta	

en	hún	er	jafnframt	sú	sem	hefur	borið	minnstan	árangur	þegar	kemur	að	því	að	hvetja	

börn	til	frekari	safnaheimsókna	utan	skólahóps.	Heimsóknir	skólahópa	á	söfn	geta	gefið	

börnum	sem	annars	myndu	ekki	fara	á	söfn	með	fjölskyldum	sínum	tækifæri	til	þess	að	

upplifa	safnaheimsókn.		

Listasafn	Íslands	leggur	áherslu	á	að	ná	til	ungra	barna	utan	skólatíma.	Það	vill	safnið	

gera	með	Krakkaklúbbnum	Krumma	sem	býður	upp	á	smiðjur	annan	hvern	 laugardag.	

Smiðjurnar	tengjast	ávallt	sýningum	safnsins	á	einhvern	hátt	og	eru	hugsaðar	fyrir	börn	

á	 öllum	 aldri.	 Fræðslustarf	Náttúruminjasafns	 Íslands	 er	 enn	 í	mótun	 en	 framtíðarsýn	
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safnsins	felur	í	sér	tímabundna	barnasýningu	sem	svo	verður	farandsýning	og	skipulagða	

fræðslu	fyrir	 fjölskyldur	 í	nærumhverfi	safnsins.	 Í	sýningunni	 ,,Vatnið	 í	náttúru	 Íslands”	

hefur	 safnið	 komið	 fyrir	 sérstakri	 barnaslóð	 með	 vatnskettinum	 sem	 er	 einkenni	

sýningarinnar	 og	 leiðir	 ung	 börn	 og	 fjölskyldur	 í	 gegnum	 sýninguna.	 Á	 Þjóðminjasafni	

Íslands	 er	 í	mótun	 rými	 sem	 er	 kallað	 ,,Stofa”	 sem	mun	 verða	 allsherjar	 fræðslustofa	

fyrir	alla	gesti	safnsins,	þar	á	meðal	ung	börn	og	fjölskyldur.	 Í	Stofunni	verður	börnum	

veittur	aðgangur	að	ósvikum	gripum	og	vonast	safnið	til	að	gripirnir	muni	kveikja	forvitni	

barnanna	og	gera	þeim	kleift	að	setja	sig	í	spor	fólks	og	barna	fyrri	tíma.	Þjóðminjasafn	

Íslands	býður	upp	á	safnfræðslu	utan	veggja	safnsins	 í	 formi	safnakassa	sem	 innihalda	

eftirmyndir	af	 safngripum	frá	safninu	sem	og	 fróðleik	og	 leiðbeiningar.	Leikskólar	geta	

fengið	 kassana	 lánaða	 og	 þannig	 hagað	 safnfræðslunni	 innan	 sinna	 eigin	 veggja.	 Í	

safnahúsinu	 við	Hverfisgötu	má	 finna	 eins	 konar	 vísi	 að	 barnaslóð	 í	 formi	 Fróðildisins	

sem	sýnir	börnum	hvar	á	sýningunni	má	leika,	snerta	og	rannsaka.		

	 Í	niðurstöðukafla	 ritgerðarinnar	var	 lögð	áhersla	á	þau	þemu	sem	komu	 fram	 í	

þeim	 leiðum	 sem	 söfnin	 hafa	 farið	 til	 þess	 að	 koma	 til	móts	 við	 þarfir	 ungra	 barna	 í	

fræðslu	 sinni.	 Þessi	 þemu	 eru:	 fræðslustefna,	 aðgengi,	 leikur,	 snerting	 og	 gagnvirkni.	

Þjóðminjasafn	Íslands	er	enn	sem	komið	er	eina	safnið	af	höfuðsöfnunum	þremur	sem	

hefur	 gefið	 út	 sérstaka	 fræðslustefnu.	 Í	 ljósi	 þess	 að	 höfuðsöfnin	 eiga	 að	 vera	

fyrirmyndir	 annarra	 safna	 þegar	 kemur	 að	 stefnumörkun	 og	 fræðslustarfi	 er	 þetta	

eitthvað	 sem	 þarf	 að	 bæta	 úr.	 Í	 umfjöllun	 um	 fræðslustefnur	 safnanna	 er	 dregin	 sú	

ályktun	 að	 í	 markmiðasetningu	 Krakkaklúbbsins	 Krumma	 og	 í	 skipulagi	 sýningarinnar	

,,Vatnið	 í	 náttúru	 Íslands”	 megi	 finna	 mögulegan	 grunn	 að	 fræðslustefnu	 Listasafns	

Íslands	og	Náttúruminjasafns	Íslands.		

Þegar	kemur	að	aðgengi	má	færa	rök	fyrir	því	að	markhópurinn	ung	börn	sé	hópur	

með	sérþarfir	sem	þarf	að	koma	til	móts	við.	Ung	börn	kunna	til	að	mynda	ekki	að	lesa	

og	þess	vegna	þurfa	upplýsingar	sem	venjulega	koma	fram	í	texta	að	vera	aðgengilegar	

ungum	börnum	á	myndrænan	hátt	 eða	 í	 gegnum	hljóð.	 Þegar	 kemur	 að	 aðgengi	 fyrir	

ung	 börn	 að	 upplýsingum	 á	 sýningum	 gera	 öll	 söfnin	 ráð	 fyrir	 því	 að	 kennarar,	

fjölskyldumeðlimir	 eða	 aðrir	 aðstandendur	 muni	 lesa	 textana	 upphátt	 fyrir	 börnin.	

Börnin	hafa	því	ekki	möguleika	á	því	að	afla	sér	þessara	upplýsinga	sjálf	sem	stríðir	gegn	

hugmyndum	 hugsmíðahyggju	 og	 Reggio	 Emilia	 um	 virka	 þátttöku	 barna	 í	 eigin	 námi.	
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Eina	 undantekningin	 frá	 þessu	 sem	 kom	 fram	 í	 rannsókninni	 eru	 hljóðstöðvar	 á	

Þjóðminjasafni	 Íslands	 þar	 sem	 ung	 börn	 geta	 hlustað	 á	 raddir	 fólks	 og	 barna	 fyrr	 á	

öldum.	 Á	 öllum	 söfnunum	 þremur	 er	 aðgangur	 ókeypis	 fyrir	 börn	 og	 söfnin	 hafa	

sömuleiðis	farið	sérstakar	leiðir	í	aðgangsmálum	til	þess	að	hvetja	fjölskyldur	til	þess	að	

heimsækja	söfnin	oftar.	Þegar	kemur	að	því	að	auglýsa	þjónustu	við	leikskólahópa	hafa	

öll	söfnin	farið	þá	leið	að	senda	bréf	eða	tölvupóst	með	upplýsingum	um	fræðslustarfið	

til	leikskóla	á	landinu.	Listasafn	Íslands	og	Þjóðminjasafn	Íslands	auglýsa	safnfræðslu	og	

viðburði	 fyrir	 ung	 börn	 og	 fjölskyldur	 á	 sínum	 eigin	 miðlun,	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 í	

fjölmiðlum.		

Í	 aðalnámskrá	 leikskóla	 kemur	 fram	að	 leikur	 er	 aðalnámsleið	 barna.	Á	 söfnunum	

komu	 fram	mismunandi	 viðhorf	 til	 leiks	en	Carter	 (2017)	hefur	bent	á	að	það	hvernig	

söfn	tala	um	leik	gefur	til	kynna	hvaða	skilning	þau	hafa	á	leik	sem	námsleið	fyrir	börn.	

Öll	 söfnin	 reyna	að	gera	 leik	að	hluta	af	 safnfræðslu	sinni	ýmist	 í	gegnum	frjálsan	eða	

stýrðan	leik.		

Hjá	Listasafni	Íslands	og	Náttúruminjasafni	Íslands	komu	ekki	fram	sérstök	viðhorf	til	

snertingar	á	söfnum.	Þjóðminjasafn	 Íslands	vill	vera	 leiðandi	 í	því	að	bjóða	börnum	að	

snerta	og	upplifa	ósvikna	safngripi	vegna	þess	að	þau	telja	að	það	sé	besta	leiðin	til	þess	

að	 börnin	 verði	 fyrir	 hughrifum.	 Áströlsk	 rannsókn	 frá	 2011	 á	 upplifun	 ungra	 barna	 á	

söfnum	sýndi	fram	á	það	að	aðgengi	að	ósviknum	gripum	er	mikilvægt	fyrir	börn	og	að	

þau	vilja	fá	að	snerta	gripina.		

Söfnin	þrjú	nota	gagnvirkni	á	ólíkan	þátt	en	á	öllum	söfnunum	kom	fram	það	viðhorf	

með	 tilliti	 til	 gagnvirkni	 að	 tækni	 þurfi	 að	 hafa	 tilgang	 og	 megi	 ekki	 skyggja	 á	 þau	

skilaboð	 sem	 safnið	 er	 að	 reyna	 að	 koma	 á	 framfæri.	 Samkvæmt	 safnstjóra	 og	

verkefnastjóra	viðburða	og	fræðslu	á	Listasafni	Íslands	styðst	safnið	ekki	við	gagnvirkni	

af	 neinu	 tagi	 en	 safnstjóri	 segir	 að	 framtíðarsýn	 safnsins	 feli	 í	 sér	 gagnvirkni	 sem	 leið	

fyrir	gesti	til	þess	að	afla	sér	meiri	upplýsinga	en	sem	koma	fram	á	sýningum.	Gagnvirkni	

gegnir	 stóru	 hlutverki	 á	 Náttúruminjasafni	 Íslands,	 bæði	 í	 formi	 skjáa	 og	 stafrænnar	

tækni	og	í	formi	virkrar	þátttöku	gesta	á	sýningunni.	Þjóðminjasafn	Íslands	vill	ekki	nota	

fjármagn	í	dýra	tækni	og	einbeitir	sér	því	frekar	að	gagnvirkni	í	formi	leiks	og	samskipta	

við	safnkostinn.	
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Takmarkanir	 þessarar	 rannsóknar	 á	 safnfræðslu	 fyrir	 ung	 börn	 á	 höfuðsöfnunum	

þremur	eru	þær	að	í	rannsókninni	kemur	einungis	fram	sjónarhorn	safnanna.	Til	þess	að	

geta	komið	til	móts	við	þarfir	ungra	barna	að	fullu	þarf	að	hafa	þau	með	í	ráðum	þegar	

fræðslustarf	 fyrir	þau	er	skipulagt.	Kirk	bendir	á	að	þó	að	börn	séu	mikilvægir	gestir	á	

söfnum	þá	hefur	upplifun	þeirra	af	söfnunum	lítið	verið	rannsökuð	(Kirk,	2013,	bls	38).	

Það	er	áhugavert	efni	í	nýja	rannsókn	að	rannsaka	upplifun	ungra	barna	af	safnfræðslu	

höfuðsafnanna	og	bera	hana	saman	við	niðurstöður	þessarar	rannsóknar.		

Ég	naut	þess	að	vinna	þessa	rannsókn	enda	er	áhugi	minn	á	markhópnum	ung	börn	

að	nokkru	 leyti	persónulegur.	 Ég	er	með	B.Ed	gráðu	 í	 leikskólakennarafræði	og	vann	 í	

mörg	ár	með	ungum	börnum	á	 leikskólum.	Það	var	sérstaklega	áhugavert	 fyrir	mig	að	

skoða	 þroska-	 og	 námskenningar	 Piaget,	 Gardner	 og	 Reggio	 Emilia	 út	 frá	 sjónarhorni	

safnafræðinnar.	 Ég	 vil	 enda	 þessa	 ritgerð	með	 tilvitnun	 í	 safnstjóra	 Listasafns	 Íslands	

sem	 lýsir	 vel	 viðhorfi	mínu	 til	efni	 ritgerðarinnar:	 ,,Mér	 finnst	mjög	gaman	að	 tala	um	

þetta,	ég	finn	líka	[...]	hvað	mér	finnst	þetta	skipta	miklu	máli”.		
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Viðauki	1	–	kynningarbréf	og	spurningalisti	fyrir	safnakennara	
	

Kæri	safnakennari	

	

	

Ég	 heiti	 Stefanía	 Harðardóttir	 og	 ég	 er	 nemandi	 í	 safnafræði	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Í	

meistararitgerð	minni	er	ég	að	skoða	safnfræðslu	fyrir	yngstu	börnin	á	höfuðsöfnunum	

þremur:	 Listasafni	 Íslands,	 Náttúruminjasafni	 Íslands	 og	 Þjóðminjasafni	 Íslands.	

Markmiðið	 með	 rannsókninni	 er	 að	 skoða	 hvað	 er	 í	 boði	 fyrir	 þennan	 markhóp	 á	

höfuðsöfnunum	og	 hvaða	 hlutverk	 leikur	 hefur	 í	 safnfræðslunni.	Upplýsingaöflun	 fyrir	

ritgerðina	 mun	 fara	 fram	 með	 spurningalista	 og	 viðtölum,	 annaðhvort	 símleiðis	 eða	

augliti	til	auglitis.		

	

Mig	langar	þess	vegna	að	biðja	þig	að	svara	nokkrum	spurningum	um	safnfræðslu	fyrir	

yngstu	börn	á	þínu	safni,	og	sömuleiðis	vera	tilbúin	til	þess	að	gefa	nánari	uppslýsingar	

síðar	meir	um	einstaka	þætti	eða	verkefni.	Í	ritgerðinni	hef	ég	skilgreint	yngstu	börn	sem	

börn	á	leikskólaaldri,	0-6	ára,	sem	heimsækja	safnið	sem	hluti	af	fjölskyldu,	leikskólahóp	

eða	á	eigin	vegum.	Það	er	mikilvægt	að	sem	flestir	taki	þátt	til	þess	að	ég	fái	sem	besta	

mynd	af	fræðslustarfinu	og	því	væri	ég	mjög	þakklát	ef	þú	gætir	gefið	þér	tíma	til	þess	

að	svara	spurningunum	og	senda	mér	þær	til	baka	á	netfangið	sth92@hi.is	fyrir	1.mars	

næstkomandi.		

	

Ef	 þú	 hefur	 einhverjar	 spurningar	 varðandi	 spurningalistann	 eða	 ritgerðina	 ertu	

velkomin	 að	 hafa	 samband	 við	 mig	 í	 síma	 +45	 60599557	 eða	 í	 gegnum	 netfangið	

sth92@hi.is.		

	

Virðingarfyllst	og	með	von	um	góða	þátttöku,		

Stefanía	Harðardóttir	
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Spurningar	fyrir	starfsfólk	safna	

	

Það	skal	tekið	fram	að	vegna	þess	hve	úrtakið	er	lítið	er	ómögulegt	að	heita	fullkominni	

nafnleynd.	Þátttakendur	geta	valið	hvort	þeir	vilja	koma	fram	undir	nafni	og	starfsheiti	

eða	 einungis	 undir	 starfsheiti.	 Svör	 þátttakenda	 verða	 eingöngu	 notuð	 til	 þess	 að	 fá	

yfirsýn	yfir	þá	fræðslu	sem	er	í	boði	á	söfnunum	og	ekki	í	neinum	öðrum	tilgangi.		

	

1. Á	hvaða	safni	starfar	þú?	

2. Hvert	er	starfsheiti	þitt?	

3. Hver	er	menntun	þín?	

4. Hversu	lengu	hefur	þú	starfað	við	safnfræðslu?	

5. Hefur	þitt	safn	ákveðna	fræðslustefnu?	

6. Hvernig	vinnur	þitt	safn	með	fræðslustefnuna	með	tilliti	til	ungra	barna?	

7. Hvaða	fræðslustarf	býður	þitt	safn	upp	á	fyrir	yngstu	börnin?	

8. Hvaða	fræðslustarf	býður	þitt	safn	upp	á	fyrir	fjölskyldur	með	ung	börn?	

9. Hvaða	leiðir	fer	þitt	safn	til	þess	að	ná	til	leikskólahópa?	

10. Hvaða	leiðir	fer	þitt	safn	til	þess	að	ná	til	fjölskyldna	með	ung	börn?	

11. Hvaða	leiðir	fer	þitt	safn	til	þess	að	ná	til	ungra	barna	sem	aðgreinanlegra	

einstaklinga	(þ.e.	ekki	sem	hluti	af	öðrum	hópi)?	

12. Hvernig	tekur	þitt	safn	tillit	til	ungra	barna?	

a. Með	tilliti	til	aðgengis?	

b. Með	tilliti	til	aðgangseyris?	

13. Býður	þitt	safn	upp	á	sérstakt	leiksvæði	fyrir	börn?	

14. Býður	þitt	safn	upp	á	snertisafn?	

15. Hvernig	notar	þitt	safn	gagnvirkni/snertitækni	á	safninu?	

16. Hvaða	hlutverk	hefur	leikur	í	safnfræðslu	safnsins	fyrir	ung	börn?	

17. Hvaða	tækifæri	hafa	ung	börn	til	þess	að	koma	hugmyndum	sínum	og	skoðunum	

á	framfæri	á	þínu	safni?	

18. Er	eitthvað	annað	sem	þú	vilt	koma	til	skila	sem	varðar	safnfræðslu	fyrir	yngstu	

börnin	á	þínu	safni?	
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Viðauki	2	–	samþykkisyfirlýsing	
	

Háskóli	Íslands		 	 	 	 	 	 Rannsakandi:	

Félagsvísindasvið	 	 	 	 	 	 tefanía	Harðardóttir	

Félagsfræði-,	mannfræði-	og	þjóðfræðideild		 	 010988-2099	

Safnafræði	 	 	 	 	 	 	 Meistaranemi	í	safnafræði	

Vorönn	2019	 	 	 	 	 	 	 við	HÍ	

	

Samþykki	vegna	þátttöku	

	

Í	meistararitgerð	minni	er	ég	að	skoða	safnfræðslu	fyrir	yngstu	börnin	á	höfuðsöfnunum	

þremur:	 Listasafni	 Íslands,	 Náttúruminjasafni	 Íslands	 og	 Þjóðminjasafni	 Íslands.	

Markmiðið	 með	 rannsókninni	 er	 að	 skoða	 hvað	 er	 í	 boði	 fyrir	 þennan	 markhóp	 á	

höfuðsöfnunum.		

Vegna	 þess	 hve	 úrtakið	 er	 lítið	 er	 ómögulegt	 að	 heita	 fullkominni	 nafnleynd.	

Þátttakendur	munu	þó	ekki	vera	nafngreindir	í	ritgerðinni,	heldur	munu	þeir	koma	fram	

undir	 starfsheiti1.	 Svör	þátttakenda	verða	eingöngu	notuð	 til	þess	að	 fá	yfirsýn	yfir	þá	

fræðslu	sem	er	í	boði	á	söfnunum	og	ekki	í	neinum	öðrum	tilgangi.		

Ég	 undirritaður/undirrituð	 samþykki	 hér	 með	 að	 gerast	 þátttakandi	 í	 rannsókn	 um	

safnfræðslu	 fyrir	 ung	 börn	 á	 höfuðsöfnunum	 þremur:	 Listasafni	 Íslands,	

Náttúruminjasafni	Íslands	og	Þjóðminjasafni	Íslands.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Dagsetning	og	staður	

	 	 	 	 	 	 	 	

Undirskrift	þátttanda	

	 	 	 	 	 	 	 	

Undiskrift	

rannsakanda	

																																																								
1	Ég	fékk	skriflegt	leyfi	til	þess	að	afnema	nafnleyndina	eftir	á	frá	öllum	þátttakendum	nema	einum	sem	
svaraði	ekki	áður	en	ritgerðin	fór	í	prentun.	
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Viðauki	3	-	viðtalsrammi	
Safnfræðsla	fyrir	yngstu	börnin	á	höfuðsöfnunum	þremur:	Listasafni	Íslands,	

Náttúruminjasafni	Íslands	og	Þjóðminjasafni	Íslands	

	

Viðtalsrammi	fyrir	forstöðufólk	safna	

	

	

Safnfræðsla	

	

Hvaða	þýðir	safnfræðsla	fyrir	þig?	

	

Hefur	þitt	safn	markað	sér	sérstaka	fræðslustefnu?	

	

Er	fræðslustefnan	aðgengileg	einhversstaðar?	

	

Hvernig	er	tekið	tillit	til	ungra	barna	í	fræðslustefnunni?	

	

Eru	 einhverjar	 sérstakar/ákveðnar	 fræðslukenningar	 að	 baki	 safnfræðslu	 fyrir	 yngstu	

börnin?	Hverjar?	

	

Hvernig	er	tekið	tillit	til	ungra	barna	þegar	nýjar	sýningar	eru	skipulagðar?	

	

Hvernig	miðlar	safnið	upplýsingum	til	barna	sem	kunna	ekki	að	lesa?	

	

Hvaða	hlutverk	hefur	leikur	í	safnfræðslu	ungra	barna	á	þínu	safni?	

	

Eru	 safnakennarar/þeir	 sem	 halda	 utan	 um	 fræðslustarf	 fyrir	 ung	 börn	 hafðir	 með	 í	

ráðum	þegar	nýjar	sýningar	eru	skipulagðar?	

	

Hvernig	hefur	ykkur	fundist	best	að	ná	til	ungra	barna	/	vinna	með	ungum	börnum	og	

fjölskyldum?	
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Menntunarhlutverk	 safna?	 Hvernig	 reynir	 þitt	 safn	 að	 koma	 til	 móts	 við	mismunandi	

þarfir	mismunandi	hópa?	

	

Hvernig	 veljið	 þið	 hvaða	 verk	 er	 lögð	 áhersla	 á	 í	 leiðsögnum	 fyrir	 leikskólahópa?	 Eru	

notuð	sömu	verk	fyrir	alla	aldurshópa	eða	eru	notuð	mismunandi	verk	fyrir	mismunandi	

aldurshópa?	Hvaða	atriði	eru	höfð	í	huga	þegar	verk	eru	valin?		

	

Er	tekið	tillit	til	aðalnámskrár	leikskóla?	

	

Getur	þú	sagt	mér	meira	um	leiðsagnir	fyrir	yngstu	börn?	

	

Getur	þú	sagt	mér	meira	um	skapandi	starf/smiðjur	fyrir	yngstu	börnin?	

	

(Í	bandarískri	 rannsókn	á	tveggja	 til	 sex	ára	börnum	á	 listasöfnun	kom	í	 ljós	að	börn	á	

þessum	 aldri	 dragast	 frekar	 að	 verkum	 í	 þrívídd,	 verk	 sem	 sýna	 dýr,	 bjarta	 liti	 og	

glansandi	yfirborð)	

	

Framtíðarsýn	safnfræðslu	á	safninu?	

Með	tilliti	til	snertingar?	

Með	tilliti	til	gagnvirkni	og	starfrænnar	miðlunar?		

	

Er	 eitthvað	 annað	 sem	 þú	 vilt	 koma	 til	 skila	 varðandi	 safnfræðslu	 fyrir	 yngstu	 börn	 á	

þínu	safni?	

	

Höfuðsafn	

	

Hvaða	þýðingu	hefur	það	fyrir	safnfræðslu	náttúruminjasafns	íslands	að	vera	höfuðsafn	

á	sviði	myndlistar	á	Íslandi?	
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