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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um safnfræðslu á 21. öld. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fræðsluefni 

(fræðslurammi) „Nám til að takast á við breytingar“ (e. „Learning for Change“) eftir Ngaire 

Blankenberg kynnt til sögunnar. Með nafni fræðslurammans vísar höfundur jafnt til ytri 

samfélagsbreytinga og þeirra breytinga sem leiða til þroska safngesta. Tilgangur 

fræðslurammans er að styðja við menntun fólks í söfnum. Blankenberg segir að söfn séu 

tilbúin að veita þennan stuðning með því að bjóða fram safnið og allt sem því tilheyrir þ.e. 

safnkostinn, safnaumhverfi og starfsfólk, með það að markmiði að efla margskonar færni og 

eiginleika safngesta. Í síðari hluta ritgerðarinnar verður búið til safnfræðsluverkefni, þar sem 

nálgun fræðslurammans er höfð að leiðarljósi. Verkefnið byggir á safnkosti Þjóðminjasafns 

Íslands, þar sem þrjú textíllistaverk frá miðöldum hafa verið valin, og eru þau öll til sýnis á 

grunnsýningu safnsins. Safnfræðsluverkefnið, sem er í formi viðburðar, ber heitið Leikur með 

nál – textíllist á miðöldum. Markmiðið með viðburðinum er að gera menningararf 

Þjóðminjasafnsins aðgengilegri safngestum, og stuðla jafnframt að breytingum og þroska 

þeirra á ýmsum sviðum. Notaðar eru mismunandi kennsluaðferðir, eins og t.d. myndlæsi, 

sögulæsi og söguleg samkennd. 
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Abstract 

This dissertation deals with museum education in the 21st century. In the first part of the 

dissertation, the educational framework is; "Learning for Change" by Ngaire Blankenberg 

introduced to the story. By the name of the educational framework, the author is referring to 

external societal changes, as well as changes that lead to the development of museum visitors. 

The purpose of the educational framework is to support the education of people in museums. 

Blankenberg says that museums are ready to provide this support by offering the museum and 

everything that belongs to it, ie. the museum's choice, museum environment and staff, with 

the aim of enhancing the various skills and characteristics of museum visitors. In the second 

part of the dissertation, a museum education project will be created, where the approach of 

the educational framework is used as a guideline. The project is based on the collection of the 

National Museum of Iceland, where three media textile works have been selected, and they 

are all on display at the museum's main exhibition. The museum education project, which is 

in the form of an event, is called Game with a needle - textile art in the Middle Ages. The aim 

of the event is to make the cultural heritage of the National Museum more accessible to 

museum visitors, and at the same time to promote change and its development in various 

fields. Different teaching methods are used, such as image literacy, history literacy and 

historical empathy.   
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA-gráðu í safnafræði við Félags- og 

mannvísindadeild í Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurjón Baldur Hafsteinsson prófessor 

við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands og eru honum færðar bestu þakkir fyrir hvatningu og 

góð ráð varðandi efnistök ritgerðar. 

Ég vil sérstaklega þakka Eiríki Þorlákssyni listfræðingi fyrir yfirlestur og góð ráð.  

Einnig vil ég þakka Þjóðminjasafni Íslands fyrir veitta aðstoð. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum Bergi Gíslasyni ómetanlega aðstoð á 

lokametrunum við samningu ritgerðarinnar. 
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1 Inngangur 

 

Menntunarhlutverk safna kemur skýrt fram í alþjóðlegum siðareglum safna. Samkvæmt þeim 

ber söfnum skylda til að rækta menntunarhlutverk sitt og sinna fjölbreyttum hópi safngesta í 

því samfélagi sem hvert safn þjónar en þar segir að samskipti við þetta samfélag og 

ræktarsemi við arfleið þess sé samofið menntunarhlutverki hvers safns (Siðareglur ICOM 

fyrir söfn 2015, bls. 18). 

Söfn eru staðir sem varðveita dýrmætan menningararf. Cornelia Bruninghaus-Knubel 

(2004, bls. 119-122) er á þeirri skoðun að hlutverk safna sé fyrst og fremst að auka og efla 

meðvitund og þekkingu almennings á menningararfi sínum. Hún er meðvituð um að 

samkvæmt lögum sé menntunarhlutverk safna mikið, og því sé safnfræðsla í raun þungamiðja 

alls safnastarfs. Í grein sinni “Museum education in the context of museum functions” (2004, 

bls. 122-131), fjallar hún mikilvægi þess að söfn búi til vandað og faglegt fræðsluefni fyrir 

gesti sína, sem byggi á safneign. Í þessu sambandi skipti máli að bjóða upp á fjölbreyttar 

námsleiðir og þverfaglegar nálganir, ásamt því að sníða námsefnið að þörfum gesta. Að 

hennar mati næst bestur árangur þegar menntun og skemmtust tvinnast saman. Þessi skoðun 

Bruninghaus-Knubel er í takt við áherslur nýju safnafræðinnar um að söfn eigi að miðla 

þekkingu sinni á forsendum safngesta, í stað þess að einblína um of á sérfræðiþekkingu 

tengda safnkosti.  

John Cotton Dana (Bennett, Tony 2011, bls. 265) sagði eitt sinn að safn gerði ekkert 

gagn nema það væri notað. Í hans huga voru söfn ekki síður fræðslu- og þjónustustofnanir en 

menningarstofnanir. Dana var í raun langt á undan sinni samtíð, þar sem skoðun hans er í takt 

við þá hugmyndafræði sem nútímaleg söfn kjósa að starfa eftir (AlmaDís Kristinsdóttir 2016, 

bls. 4). 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður kynnt til sögunnar fræðsluefni (fræðslurammi) fyrir 

söfn sem vilja bjóða upp á öfluga safnfræðslu og starfa í nánum tengslum við samfélagið. 

Fræðsluramminn ber nafnið “Learning for Change” og má þýða sem: „Nám til að takast á við 

breytingar“. Fræðsluramminn hefur verið þróaður og staðfærður að íslenskum menningararfi. 

Hann er hugsaður sem stuðningur við nám í safni fyrir alla safngesti. Þar sem móttaka 

skólahópa er ein af meginstoðum safnfræðslu, þá eru markmið fræðslurammans sérstaklega 

mátuð við markmið Aðalnámskrár. Þá verða fléttaðir inn frásagnir af erlendum söfnum, sem 

starfa eftir svipaðri hugmyndafræði og fræðsluramminn. 
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Í síðari hluta ritgerðarinnar verður búið til safnfræðsluverkefni, þar sem nálgun 

fræðslurammans er höfð að leiðarljósi. Verkefnið byggist á safnkosti Þjóðminjasafns Íslands, 

þar sem þrjú textíllistaverk frá miðöldum hafa verið valin, og eru þau öll til sýnis á 

grunnsýningu safnsins. Safnfræðsluverkefnið, sem er í formi viðburðar, ber heitið Leikur með 

nál – textíllist á miðöldum. Markmiðið með viðburðinum er að gera menningararf 

Þjóðminjasafnsins aðgengilegri safngestum, og stuðla jafnframt að breytingum og þroska 

þeirra á ýmsum sviðum. Notaðar eru mismunandi kennsluaðferðir, á borð við myndlæsi, 

sögulæsi og sögulega samkennd. Það er von mín að safnfræðsluverkefnið eigi eftir að nýtast 

safngestum, óháð aldri.  
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2 Söfn fyrir „mýkri færni“ 

Brad King (2016a, bls. 173-176) er þeirrar skoðunar að söfn séu sérstaklega vel til þess fallin 

að þjálfa „soft power“ færni hjá börnum. Með „soft power“ er átt við ákveðna færni sem snýr 

að hinum svokölluðu „mýkri leiðum“ sem eru huglægs eðlis, eins og t.d. að hugsa á 

gagnrýnin og skapandi hátt, að efla með sér samkennd og læra að hafa stjórn á tilfinningum 

sínum. „Soft power“ er hugtak sem á rætur sínar að rekja til níunda áratugs síðustu aldar, og 

höfundur þess er fræðimaðurinn Joseph Nye. Hugtakið er upphaflega tengt stjórnmálum og 

snýst um hæfileikann að geta haft áhrif á hegðun fólks og náð þannig tilætluðum 

markmiðum. „Soft power“ er uppspretta huglægra gilda eins og t.d. hugmynda, þekkingar og 

menningar. Andstæðan er „hard power“ sem snýst um hlutlæg gildi eins og t.d. vald og 

fjármál.  

 King segir að það sé mikilvægt fyrir söfn að efla hina „mýkri færni“ hjá börnum, því 

þá læri þau að tileinka sér ákveðna hæfni sem nýtist þeim í lífinu og geri þau að betri 

samfélagsþegnum. Höfundur leggur áherslu á að söfn séu ekki aðeins fræðslustofnanir heldur 

líka samfélagsstofnanir með félagslega ábyrgð. Það er skoðun hans að framsækin og öflug 

safnfræðsla snúist ekki síður um að þjálfa færni í hinum „mýkri leiðum“, en að ná 

markmiðum aðalnámskrá skólanna. Höfundur bendir á að þjálfun af þessi tagi nýtist öllum 

börnum, en rannsóknir hafa þó sýnt fram á að hún nýtist sérstaklega vel þeim börnum sem af 

einhverjum ástæðum eiga erfitt uppdráttar, t.d. vegna fátæktar (King 2016a, bls. 175-176). 

Höfundur nefnir dæmi um hve áhrifamikil söfn geta verið á þessu sviði, og vísar í 

rannsókn háskólans í Arkansas um skólaheimsóknir í Crystal Bridges listasafnið. Þessi 

rannsókn beindi sjónum sínum að því hvaða áhrif safnaheimsóknir hefðu á nemendur, ekki 

aðeins út frá því sjónarhorni að öðlast aukna þekkingu á listum, heldur líka út frá sjónarhorni 

færniþátta eins gagnrýnnar hugsunar, sögulegrar samkenndar, umburðarlyndis nemenda og 

menningarlæsis. Rannsóknin sýndi að áhrifin voru mest á nemendur úr dreifbýli sem bjuggu 

við mikla fátækt og tilheyrðu minnihlutahópum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á 

að hægt er að nota safnfræðslu á áhrifamikinn hátt til að efla nemendur á ýmsum sviðum, 

ekki síst félagslega og minnka þannig samfélagsleg vandamál.  

Söfn eru í auknu mæli farin að beina sjónum sínum að viðkvæmum hópum og eru 

söfn í New York gott dæmi um þetta. Fyrir nokkrum árum var hleypt af stokkunum sérstöku 

átaksverkefni sem kallast Cool Culture (Anderson, Candice 2016, bls. 176-180). Verkefnið er 

samstarfsverkefni menningarstofnanna, skóla og félagsþjónustu borgarinnar. Það gengur út á 
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að veita fátækum börnum og fjölskyldum þeirra ókeypis aðgang að 90 menningarstofnunum 

og eru söfn stærsti hluti þeirra. Hvatinn að verkefninu var að fátæk börn, sem mörg hver eru 

af erlendum uppruna, eru ekki eins vel undirbúin að hefja formlega skólagöngu og jafnaldrar 

þeirra. Því var ákveðið að nota söfn til þess að þjálfa ákveðna færniþætti hjá börnunum til 

þess að styrkja þau, áður en þau byrjuðu í skóla. Söfnin þóttu tilvalin staður fyrir nám af 

þessu tagi þar sem umhverfi safna með sínum mikla safnkosti, er örvandi og ala á forvitni og 

löngun til að skoða og rannsaka. Mikil áhersla var lögð á að börnin kæmu í fylgd fjölskyldu 

sinnar, þar sem markmiðið var einnig að þjálfa foreldra í að taka þátt í námi barna sinna. 

Útbúin voru sérstök verkefni sérsniðin að þörfum þessara hópa, sem fólust m.a. í því að örva 

málþroska og efla sjálfstraust barnanna.  

Cool Culture verkefnið hefur nú verið í gangi í tæpa tvo áratugi og hefur skilað 

markverðum árangri, eins og t.d. auknum orðaforða og aukinni færni í gagnrýnni hugsun. 

Börnin eru félagslega sterkari, og lenda síður í ýmsum vanda, eins og t.d. einelti. Einnig hafa 

söfnin náð til nýs markhóps, þ.e. fjölskyldna sem að öllu jöfnu fara ekki á söfn. Mikil áhersla 

er lögð á að þessum hópi líði vel í safnaumhverfi og vilji koma aftur. Börnin og fjölskyldur 

þeirra upplifa að þau skipti máli í samfélaginu. 

Ngaire Blankenberg og Gail Lord eru höfundar bókarinnar Cities, Museums and Soft 

Power (2015). Bókin fjallar um mikilvægi þess að söfn í borgarsamfélaginu séu öflugar 

stofnanir í nánum tengslum við nærumhverfið. Þær eru á sömu skoðun og King um að söfn 

séu kjörin vettvangur til að þjálfa hina “mýkri færni” (e. soft skills), því þá sé verið að koma 

til móts við þarfir samfélagsins. Söfn geti haft áhrif á hugsun og hegðun gesta sinna með því 

að þjálfa ákveðna færni og eiginleika í hinu ríkulega og örvandi safnaumhverfi. 

Blankenberg bjó til áðurnefnt fræðsluefni fyrir söfn sem byggist á þjálfun í „mýkri 

færni“, þar sem huglæg gildi eru í forgrunni (2016, bls. 29-47). Eins og áður segir byggist 

fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ (e. „Learning for Change“) á fyrrnefndri 

bók hennar. Hvatinn að samningu fræðslurammans eru hinar hröðu og miklu 

samfélagsbreytingar á 21. öldinni og áhrif þeirra á safnfræðslu. Hún bendir á að þessar 

breytingar séu m.a. tilkomnar vegna byltingarkenndra framfara í stafrænni tækni. Samfélag 

nútímans einkennist af áreiti, hraða og sífelldu upplýsingaflæði. Börn í dag séu að mörgu 

leyti ólík fyrri kynslóðum þar sem þau séu fædd inn í heim stafrænnar tækni og notkun slíkra 

tækja sé þeim eðlislæg (e. digital natives). Blankenberg heldur því fram að heili barna starfi 

öðru vísi en þeirra sem eldri eru, og börn veiti eldri kynslóðum forskot þegar kemur að hraðri 
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ákvarðanartöku og hæfni til að fást við mörg verkefni í einu. Að sama skapi hafi hæfileiki 

barna til að halda einbeitingu, sýna þolinmæði og ígrunda, minnkað. Höfundur nefnir einnig 

aðrar samfélagsbreytingar á 21. öldinni sem hafi áhrif á fræðslustarf og miðlun safna. Í því 

sambandi bendir hún breytingar vegna mikilla fólksflutninga, fjölmenningu og 

loftslagsbreytingar. 

Blankenberg spyr hvernig söfn geti veitt stuðning til að takast á við þessar miklu 

samfélagsbreytingar. Hún telur að svar safna sé að bjóða upp á safnfræðslu í formi 

símenntunar sem hafi beina skírskotun í samfélagið. Blankenberg tekur undir með Önnu 

Cutler fræðslustjóra Tate listasafnsins um að nám í safni sé einskonar ferli sem taki sífelldum 

breytingum í takt við tíðarandann hverju sinni (Blankenberg 2016, bls. 29). 

Eins og Blankenberg og King benda réttilega á þá eru söfn nútímans ekki einungis 

staðir sem geyma og sýna dýrmætan menningararf, heldur eru þau jafnframt öflugar 

fræðslustofnanir með samfélagslega ábyrgð (Blankenberg 2016, bls. 47 og King 2016a, bls. 

176). Með því að kenna færni í hinum „mýkri leiðum“, þá eru söfn að efla börn og undirbúa 

þau fyrir líf og starf í lýðræðissamfélagi. Fræðsluramminn er því ekki aðeins kennslufræðileg 

nálgun í safnfræðslu, heldur einnig heildstæð nálgun sem nýtist samfélaginu í heild.  

Fyrrnefnt verkefni; Cool Culture, er gott dæmi um það hvernig hægt er að nota 

safnfræðslu til að styrkja börn sem standa jafnöldrum sínum að baki hvað varðar frammistöðu 

í námi. Söfn veita þessum börnum og fjölskyldum þeirra stuðning með því að grípa inn í 

nógu snemma og minnka þannig líkur á ýmsum vanda síðar. Það má því segja að starf safna 

geti haft forvarnargildi í málum sem snúa að velferð samfélagsins. 
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3 „Nám til að takast á við breytingar“ – Fræðslurammi fyrir söfn 

á 21. öld  

Fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ (Blankenberg 2016, bls. 29-49) er 

saminn fyrir söfn sem vilja vera öflugar fræðslustofnanir og starfa í samhengi við samfélagið 

sem þær eru hluti af.  Höfundur fræðslurammans; Ngaire Blankenberg byggir það á 

fyrrnefndri bók sinni Cities, Museums and Soft Power sem kom út árið 2015, en tekur auk 

þess mið af öðru fræðsluefni safna og skóla í Bandaríkjunum og Bretlandi. Ástæðan fyrir 

samningu fræðslurammans var breytt samfélag sem kallaði á nýjar áherslur í safnfræðslu.  

Markmið fræðslurammans „Nám til að takast á við breytingar“, er að efla færni og 

eiginleika á ýmsum sviðum hjá öllum safngestum; einkum börnum og ungmennum, sem að 

nýtist þeim í lífinu. Fræðsluramminn er því hugsaður sem eins konar framlag safna til að bæta 

samfélagið. Í þessum tilgangi velur Blankenberg níu færniþætti og eiginleika sem henni 

finnst mikilvægir fyrir söfn að leggja áherslu á hjá gestum. Þessir þættir teljast til hinna 

„mýkri leiða“, sem eru huglægs eðlis, eins og t.d. gagnrýnin hugsun, sköpun og samkennd. 

Með því að þjálfa færni í „mýkri leiðum“ geta söfn haft áhrif á hugsun og hegðun safngesta. 

Á þann hátt geta söfn stuðlað að breytingum til góðs með öflugri safnfræðslu.  

Með nafni fræðslurammans „Nám til að takast á við breytingar“, er höfundur að vísa 

til ytri samfélagsbreytinga, jafnt sem breytinga sem leiða til þroska safngesta. Tilgangur 

fræðslurammans er að styðja við menntun fólks í söfnum. Blankenberg segir að söfn séu 

tilbúin að veita þennan stuðning með því að bjóða fram safnið og allt sem því tilheyrir þ.e. 

safnkostinn, safnaumhverfi og starfsfólk, með það að markmiði að efla margskonar færni og 

eiginleika safngesta.  

Hér á eftir verður fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ kynntur; fyrst 

verður gert grein fyrir helstu atriðum sem safn sem byggir á slíku fræðsluefni leggur fram til 

stuðnings, og því næst verður fjallað um helstu færni- og eiginleikaþætti sem safnið vill efla 

hjá gestum.  

3. 1 Framlag safna  

Söfn bjóða fram safnkost sinn í þágu fræðslu og miðlunar, samfélaginu til góðs. Það eru 

ýmsar leiðir sem hægt er að fara til að miðla safnkostinum á áhrifaríkan hátt. Ein leiðin er að 

nota glefsur (e. prompts). Glefsur eru samheiti yfir ýmsa hluti sem söfn nota til að draga 

athygli gesta að safnkosti sínum, og geta t.d. verið textar, myndir, videó og hljóð. Markmiðið 



13 

 

er að hvetja gesti til umhugsunar og þátttöku í tengslum við viðfangsefni safna. Það er 

áhrifaríkt að hafa glefsur í formi spurninga, því velheppnaðar spurningar leiða oft af sér góða 

umræðu þar sem safngestir eru virkir þátttakendur. Nám sem leiðir til umræðna af þessu tagi, 

er andstæðan við hið gamla klassíska kennsluform sem tekur mið af staðreyndum. 

Í safnfræðslu sem byggir á fræðslurammanum „Nám til að takast á við breytingar“, er 

mikil áhersla lögð á lausnaleit (e. inquiry-based learning). Í því sambandi skipta vel 

ígrundaðar spurningar miklu máli, því þær fá nemendur til að velta málum fyrir sér, bera 

saman mismunandi leiðir, og vega og meta ólík sjónarmið. Þessi leið eflir bæði gagnrýna 

hugsun og samhengisgreind sem eru mikilvægir færniþættir fræðslurammans (Blankenberg 

2016, bls. 30). 

Eitt af því sem söfn leggja fram til stuðnings við fræðslu og miðlun, er sjálft 

safnaumhverfið. Það er mikilvægur hluti safnsins, því þar kemur fólk saman og myndar 

tengsl hvort við annað í gegnum viðfangsefni þess. Bernadette Lynch fyrrum safnstjóri hjá 

Manchester söfnunum, útfærði hugmyndina um safnið sem tengslarými (e. contact zone). 

Hún segir að safn sé „staður þar sem safngestir og safnið eigi stefnumót og skiptist á 

skoðunum. Þar hittist alls konar fólk í tengslum við sameiginleg áhugasvið; sumir séu komnir 

til að taka þátt í viðburðum safnsins án þess að þekkja aðra, á meðan aðrir komi í fylgd 

fjölskyldu og vina til að njóta saman heimsóknar“ (mín þýðing: Blankenberg 2016, bls. 31-

32).  

Það er ýmislegt sem safnastarfsfólk getur gert til að efla og bæta tengslarými í 

söfnum. Að mörgu er að huga, eins og t.d. sætaskipan í safnarými, að hvetja til samræðna í 

sýningarsölum og að hanna stöðvar í safnarými þar sem reynir á félagslega gagnvirkni. Auk 

þess er mikilvægt að skipuleggja dagskrár og viðburði með það að markmiði að efla 

samskipti fólks. Með þessu móti byggja söfn upp félagsauð og efla færni á sviði samvinnu- 

og samstarfs hjá gestum sínum, en þetta eru þættir sem fræðsluramminn leggur mikla áherslu 

á. Söfn geta verið tengslarými, bæði í hinu raunverulega lífi og líka í gegnum veraldarvefinn. 

Með tæknibyltingunni hefur opnast fyrir nýja möguleika hjá söfnum til að ná til fólks. Á 

vefnum er hægt að bjóða upp á dagskrá af ýmsu tagi, og skapa tækifæri fyrir þátttöku í 

gegnum samfélagsmiðla (Blankenberg 2016, bls. 31-32). 

Það er hægt að nýta safnaumhverfið á marga vegu í þágu safnfræðslu. Mörg söfn 

leggja áherslu á að bjóða upp á kennslurými í formi starfsvettvangs (e. platform for practice), 

þar sem hægt er að þjálfa og styrkja ákveðna færni, eiginleika og hegðun hjá gestum. Söfn 
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eru tilvalinn staður til að læra eitthvað nýtt, en gestir þurfa jafnframt að fá tækifæri til að æfa 

t.d. hina nýju færni sem þeir eru að tileinka sér. Safnfræðsla sem felst í því að hvetja fólk til 

að æfa og prófa sig áfram (Hein 1998, bls. 14-40), er kjarni hugsmíðahyggju (e. constructive 

theory of learning). Börn og ungmenni eiga oftast auðvelt með að læra á þennan hátt, en það 

getur hins vegar vafist fyrir fullorðnum að læra nýja hluti. Þá skiptir máli að skapa jákvætt og 

styðjandi andrúmsloft, þar sem mistök eru leyfileg og fólk er hvatt til að reyna aftur. Það er 

mikilvægt fyrir starfsfólk safna að koma auga á tækifæri fyrir skapandi og verklega kennslu, 

með vísun í safnkost þeirra. Í þessu sambandi er áhrifaríkast að í safnaumhverfinu sé 

kennslurými fyrir starfsvettvang eða „hands on“ smiðjur (Blankenberg 2016, bls. 32). 

Safnkennarar (e. facilitators) hafa stóru hlutverki að gegna varðandi fræðslu og 

miðlun safnkosts (Blankenberg 2016, bls. 30-31. Þeir eru snertiflötur safnsins við gesti, og 

hafa því mikil áhrif á upplifun þeirra af safnaheimsókn. Safnkennarar sem starfa í anda 

fræðslurammans „Nám til að takast á við breytingar“, greiða leið safngesta með því að hvetja 

þá til að spyrja spurninga, velta fyrir sér hugmyndum og kryfja hluti til mergjar. Það er 

mikilvægt að gestir fái tækifæri til að sjá mörg sjónarhorn á sýningum safna, og byggja síðan 

upp sína eigin skoðun. Hlutverk safnkennara felst ekki síst í því að greiða leið gesta að sinni 

eigin uppgötvun, í stað þess að mata þá á sögulegum staðreyndum. 

Hugmyndin um „að greiða leið“ safngestsins er byggð á kennslufræðilegri nálgun sem 

felur í sér opið samtal þar sem gestir eru virkir þátttakendur. Í safnfræðslu eru félagsleg 

samskipti mikilvæg í uppbyggingu þekkingar og skilnings. En það eru ekki aðeins 

safnkennarar sem geta greitt leið safngesta, aðrir starfsmenn eins og t.d. fólk í miðasölu, 

öryggisverðir og afgreiðslufólk í safnbúð geta líka lagt sitt af mörkum. Mestu máli skiptir að 

starfsfólk safna sé tilbúið að deila þekkingu með gestum. 

Í nútíma safnfræðslu í anda fræðslurammans, þykir mikilvægt að söfn bjóði upp á 

fjölbreyttar kennsluleiðir. Að standa fyrir verkefnum (e. projects) af ýmsu tagi, eru dæmi um 

slíka kennsluleið. Með verkefni er átt við „vinnu sem takmarkast við ákveðinn tímamörk, og 

miðar að því að ná settu marki.“ (Blankenberg 2016, bls. 32). Höfundur fræðslurammans 

bendir á að það hafi margvísleg jákvæð áhrif að fá safngesti til að vinna að sameiginlegum 

verkefnum, sem safnið hefur frumkvæði að. Dæmi um slík áhrif er efling borgaralegrar 

þátttöku, ekki síst þegar verkefnin eru búin til í þeim tilgangi að hafa áhrif utan safnsins. Auk 

þess styðja verkefni af þessu tagi við félags- og menningarauð safna. Báðir þessir þættir eru 

mikilvægir eiginleikar sem fræðsluramminn ásetur sér að efla. 
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Ein vinsælasta leiðin í safnfræðslu er að útbúa viðburði/dagskrá (e. programs) sem 

byggir á safnkosti, og er sniðin að þörfum ákveðins hóps. Sérútbúið fræðsluefni fyrir 

skólahópa, er algengasta dagskráin sem söfn bjóða upp á. Slík dagskrá tekur mið af 

markmiðum Aðalnámskrár, og takmarkast því að miklu leyti við óskir og þarfir 

skólakerfisins. Í velhannaðri dagskrá fyrir skóla, geta þó markmið Aðalnámskrár og 

fræðslurammans „Nám til að takast á við breytingar“, farið ágætlega saman. Slík dagskrá 

stuðlar að jákvæðum breytingum á færni, eiginleika og hegðun barna og ungmenna 

(Blankenberg 2016, bls. 32-33). 

Í fræðslu og miðlun safna skipir tengslanet (e. networks) miklu máli. Söfn eru einn 

hlekkur í keðju margra annarra fræðslu- og samfélagsstofnanna, sem eru sífellt að verða líkari 

innbyrðis. Söfn eiga því gott með að styðja við myndun tengslaneta, bæði meðal einstaklinga 

og stofnanna. Söfn eru í góðri aðstöðu til að taka þátt í samtarfi við aðrar stofnanir sem starfa 

á svipuðum nótum og þau gera. Á þann hátt geta söfn stuðlað að heildstæðari og samþættari 

nálgun í ssafnfræðslu (Blankenberg 2016, bls. 33). 

Hér að ofan hefur verið fjallað um framlag safna til fræðslu og miðlunar þar sem 

fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ er til grundvallar. Höfundur hans bendir 

á að til að vera viss um að fræðsluramminn sé að nýtast samfélaginu til góðs, sé mikilvægt að 

fá sjónarmið safngesta með endurgjöf (e. feedback). Endurgjöf er mikilvægur hluti af 

námsferli, sem hægt er að útfæra með ýmsu móti. Ein leiðin er að fá innlegg frá gestum og 

bera þau saman, en slíkar upplýsingar veitir innsýn í upplifun gesta. Safnið getur einnig 

fengið endurgjöf á starfsemi sína með því að fá mat utanaðkomandi sérfræðinga. Í endurgjöf 

felast tækifæri til að prófa sig áfram, breyta og bæta, og á það jafnt við um tengsl safnsins við 

gesti og starfsfólk (Blankenberg 2016, bls. 32). 

3. 2 Færni og eiginleikar  

Fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ samanstendur af níu mismunandi 

eiginleika- og færniþáttum sem taldir eru mikilvægir í samfélagi 21. aldar. Þessir þættir 

tengjast allir innbyrðis. Eiginleikar eru eitthvað sem fólk býr yfir og gefur því tækifæri til að 

læra ýmiskonar færni. Færni er aftur á móti eitthvað sem fólk öðlast með því að æfa sig og 

þjálfa. Það er auðveldara að mæla færni heldur en eiginleika. Hér á eftir verður gerð grein 

fyrir helstu eiginleika- og færniþáttum sem fræðsluramminn leggur áherslu á að efla hjá 

safngestum, ásamt því hvernig söfn geta stutt við þessa þætti. Einnig verður sagt frá erlendum 
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söfnum sem starfa eftir svipaðri hugmyndafræði og fræðsluramminn, og bjóða upp á öfluga 

og metnaðarfulla safnfræðslu. 

Innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation). Eiginleiki. 

Skólar eru formlegar menntastofnanir. Söfn teljast hinsvegar til óformlegra menntastofnanna. 

Munurinn felst einkum í því að í skólum er stefnt að ákveðnum ytri markmiðum, eins og t.d. 

að fá góðar einkunnir eða prófgráðu. Nám í safni byggir aftur á móti á persónulegum áhuga 

fólks og innri löngun til að læra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sterk innri áhugahvöt sem er 

virkjuð í námi á söfnum, veiti fólki ekki aðeins ánægju, heldur er einnig talin ná fram hvað 

mestum árangri í námi. Það er mikilvægt að söfn styðji við þennan eiginleika bæði hjá 

gestum og starfsfólki sínu; með því að ala á forvitni og veita hvatningu til náms í safni. 

Connected Learning er kennslufræðileg nálgun sem fræðsluramminn „Nám til að takast á við 

breytingar“ byggist m.a. á. Þessi nálgun sem er runnin frá rótum hinnar nýju kennslufræði (e. 

new pedagogies) hefur notið hefur mikilla vinsælda í Bandaríkjunum og þykir henta vel fyrir 

nám í safni. Nálgunin byggir á fyrrnefndum rannsóknum sem sýna fram á að fólk læri mest 

og best þegar persónulegur áhugi á viðfangsefni ræður för, ásamt því að mynda tengsl við 

fólk með svipuð áhugamál (Blankenberg 2016, bls.33 og King bls. 66). 

Söfn eru í góðri aðstöðu til að skapa námstækifæri fyrir fólk sem býr yfir sterkri 

áhugahvöt til að læra. Slíkir gestir heimsækja gjarnan söfn á eigin forsendum, og vilja sjálfir 

stjórna því hvað vekur áhuga þeirra og löngun til að skoða nánar. Þeir vilja einnig ráða hversu 

djúpt þeir fara í þekkingarleit sinni, ásamt hraða yfirferðar. Nám af þessu tagi veitir gestum 

tækifæri til að meðtaka þekkingu á oft áreynslulausari og óþvingaði hátt en í skólum, enda 

eru frelsi og val aðalsmerki safnfræðslu. Samkvæmt kenningum í sjálfsákvörðunarfræði (e. 

self-determination theory), „leitast allt fólk eftir að fullnægja þremur innbyggðum 

sálfræðilegum þörfum; þörf að þróa með sér hæfni, þörf að styrkja félagsleg tengsl, og í 

þriðja lagi að geta ráðið sér sjálfir, þ.e. að hafa stjórn á eigin aðgerðum“ (mín þýðing: 

Blankenberg 2016, bls. 33).  Öll fyrrnefnd atriði eru talin styrkja innri áhugahvöt hjá fólki. 

Börn og ungmenni sem hafa val um hvað þau læra og finna jafnframt fyrir stuðningi, upplifa 

að þau hafi stjórn á eigin námi sem eflir ábyrgð, sjálfstraust og þrautseigju þeirra 

(Blankenberg 2016, bls. 33-34). 

Hvernig geta söfn stutt við eiginleikann innri áhugahvöt? 

Blankenberg höfundur fræðsluefnisins (2016, bls. 34) bendir á að það sé í eðli safna sem búa 

yfir ríkulegum safnkosti að kveikja á forvitni og innri áhugahvöt hjá gestum. Engu að síður er 
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ýmislegt sem söfn geta gert til að efla og styðja frekar við innri áhugahvöt. Í þessu sambandi 

er mikilvægt að styrkja sjálfstraust gesta í safnaumhverfi. Það eru ekki allir meðvitaðir um 

hvernig eigi að bera sig að á söfnum, og á þetta ekki síst við um börn og ungmenni. Það 

skiptir máli að gestir viti hvað má og hvað má ekki, t.d. hvort það sé í lagi að snerta safngripi, 

hvar sé leyfilegt að fá sér sæti, hvaða skúffur megi draga út, hvort það megi tala upphátt, 

hvernig eigi að virkja „QR codes“ fyrir snjalltæki og hvernig eigi að nota gagna- og 

bókasöfn, svo að dæmi séu tekin. Einfaldar og skýrar reglur í safnaumhverfi eru hjálplegar til 

að auka á öryggi og vellíðan gesta, sem er forsenda þess að innri áhugahvöt nái að dafna. 

Gott er að hafa í huga að þátttaka sem byggir á notkun gagnvirkra miðla hefur oft mikið 

aðdráttarafl fyrir börn, en getur aftur á móti virkað fráhrindandi á fullorðna. Enginn vill verða 

sér til skammar og því skiptir máli að leiðbeiningar séu auðskiljanlegar, til að nám í safni 

verði ánægjuleg upplifun. 

Eitt af því mikilvægasta sem söfn geta gert til að virkja áhugahvöt gesta, er að tengja 

safngripi eða hugmyndir fortíðar við samtíma þess. Það getur stundum verið snúið, en það er 

þó alltaf mikilvægt að reyna að vísa í samtímann og samfélagsumræðu. Það er hlutverk 

safnfræðslufólks að útskýra hvers vegna sumir hlutir eiga heima á safni, og setja í samhengi 

við líf fólks á þann hátt að hlutirnir fái persónulega þýðingu fyrir það. Til að skerpa enn 

frekar á áhugahvötinni, er árangursríkt að fá gesti til þess að kljást við eitthvað sem við fyrstu 

sýn er ekki er augljóst, ásamt því að fara út fyrir þægindaramma þess (Blankenberg 2016, bls. 

34). 

Það er áhrifaríkt að starfsfólk safna sýni gestum sínum umhyggju, með það fyrir augum 

að skapa jákvætt andrúmsloft. Fólk sýnir áhuga ef það nær að tengjast öðrum, og á þetta ekki 

síst við um unglinga. Í safnfræðslu er mikilvægt að gestir upplifi að þátttaka þeirra skipti 

máli, og að þeir finni fyrir jákvæðu viðmóti hjá öllu starfsfólki sem það á samskipti við. Það 

er hægt að sýna umhyggju gagnvart gestum á margan hátt, t.d. með því að færa sig á tal við 

þá og spyrja hvað þeim finnst áhugavert að skoða í safninu. Einnig er hægt að eiga í 

samskiptum við gesti á samfélagsmiðlum, þar sem hvatt er til gagnvirkra samskipta milli 

þeirra og safnsins.  

Það er mikilvægt fyrir söfn að geta boðið upp á val fyrir skólahópa sem heimsækja safnið, 

því þá er verið að höfða til mismunandi áhugasviða nemenda. Það getur þó verið mikil 

áskorun, þar sem safnfræðslufólk finnur oft fyrir ákveðnum þrýstingi frá kennurum skólanna 

að hanna dagskrá sem tekur mið af markmiðum Aðalnámskrár og er auk þess bundin 
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ákveðnum tímamörkum. Engu að síður skiptir máli að söfn finni leiðir sem bjóða upp á val, 

þar sem val og frelsi eru í raun lykilatriði í námi barna og ungmenna á söfnum (Blankenberg 

2016, bls. 34). 

Félags- og menningarauður (e. social and cultural capital). Eiginleiki. 

Félagslegur ójöfnuður í samfélögum er ekki einungis innbyggt í menningu, heldur tengist líka 

valdi og efnahag. Að uppræta félagslegan ójöfnuð og mismunun krefst margþættra lausna. 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að „áhrif ójafnaðar eru félagslegir erfiðleikar á borð við 

aðskilnað, streitu, óhamingju, vanrækslu barna, námsörðugleika, ofbeldi, óhreyfanleika innan 

stétta og minni stjórnmálaþátttöku“ (mín þýðing: Blankenberg 2016, bls. 42). Á þessu sviði 

geta söfn haft áhrif. 

Menntun og sterk félagsleg tengsl eru talin milda áhrif ójöfnuðar. Góð menntun eykur 

líkur á betri störfum og fleiri tækifærum, sem leiða af sér sterkara félagslegt tengslanet. 

Rannsóknir sýna að fólk sem hefur gott tengslanet býr við meiri velsæld, er hamingjusamara, 

hefur meira þol gagnvart streitu, auk þess að vera virkara í borgaralegri þátttöku 

(Blankenberg 2016, bls. 42). 

Félagsauður (e. social capital) eru verðmæti sem felast í sterku tengslaneti milli 

einstaklinga. Bandaríski stjórnmálafræðingurinn Robert Putnam (2003), hefur sýnt fram á 

hvernig félagsauður leggur grunninn að sterkum samfélögum. Félags- og menningarstofnanir 

eins og t.d. söfn sem njótar virðingar og trausts samfélagsins, eru staðir þar sem félagsauður 

blómstrar (Blankenberg 2016, bls. 42). 

Menningarauður (e. cultural capital) er hugtak sem er komið frá franska 

félagsfræðingnum Pierre Bourdieu. Um er að ræða verðmæti sem fólk býr yfir í formi 

menntunar og menningar sem nýtur virðingar í samfélaginu, og skapar eigendum sínum 

ákveðna samfélagslega stöðu. Að búa yfir menningarauði getur t.d. falist í því að vera vel að 

sér í tónlist, myndlist og bókmenntum. Annað hugtak frá Bourdieu; veruháttur (e. habitus) er 

nátengt hinu fyrra, og er félagsleg forskrift að „réttri menningarlegri hegðun“ sem hefur náð 

að skjóta rótum og er því orðin að vana. Menningarauð og veruhátt öðlast fólk aðalega í 

gegnum fjölskyldutengsl eða skóla. Það er fylgni á milli menningar- og félagsauðs, sem þýðir 

að þeir sem búa yfir miklum menningarauði eru yfirleitt með sterkt félagslegt tengslanet 

(Blankenberg 2016, bls. 42 og Gestur Guðmundsson 2012, bls. 76-79). 
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Söfn eru bæði uppspretta menningar- og félagsauðs. Fólk sem heimsækir söfn 

reglulega er líklegra til að hafa farið í safnaheimsóknir sem börn. Slíkir gestir búa yfir 

menningarauði, þar sem þeir hafa öðlast þekkingu á sviði lista, sögu og vísinda og annarra 

viðfangsefna safna, auk þess sem þeir þekkja vel hegðunarreglur í safnaumhverfi. Starfsfólk í 

söfnum og aðrir sem taka þátt í viðburðum og verkefnum á þeirra vegum, deilir einnig 

sameiginlegum menningarauði. Samskipti og samstarf fólks á söfnum eflir félagslegt 

tengslanet, sem er undirstaða félagsauðs (Blankenberg 2016, bls. 42). 

Söfn eru í góðri aðstöðu til að efla þessa tvo mikilvægu eiginleika; félags- og 

menningarauð, hjá gestum sínum, sérstaklega hjá börnum og ungmennum sem eru ekki sterk 

á þessu sviði. Í þessu sambandi skiptir máli að hafa í huga að söfn geta haft áhrif þegar kemur 

að þvi að ávarpa félagslegan ójöfnuð í samfélögum. Þau verða þó fyrst að gangast við 

hlutverki sínu í framgangi félagslegs ójöfnuðar og mismununar í gegnum tíðina (Blankenberg 

2016, bls. 42). Bourdieu sýndi fram á að félagsleg mismunun ætti sér stað þegar mismunandi 

félagslegri stöðu einstaklinga og hópa fylgdi mismunandi aðgangur að gæðum samfélagsins. 

Aðgangur að söfnum er eitt af þessum lífsgæðum, sem lengi vel takmarkaðist við efri stéttir 

samfélagsins, þ.e. þeirra sem bjuggu yfir viðurkenndum menningarauði og „réttri 

menningarhegðun“ (Gestur Guðmundsson 2012, bls. 76-82). 

Franska nútíma- og samtímalistasafnið í Pompidou menningarmiðstöðinni í París, 

hefur allt frá stofnun þess árið 1977, tileinkað sér viðhorf jöfnuðar og réttlætis gagnvart 

menntun, og félags- og menningarauði. Saga safnsins nær aftur til ársins 1969, en það ár 

ákváð George Pompidou þáverandi forseti Frakklands að stofna nýtt nútíma- og 

samtímalistasafn vegna mikilla óánægju með fyrra safn. Þessa óánægju má rekja til hinna 

frægu stúdentauppreisna í París vorið 1968, en þær snérust um gagnrýni á helstu stofnanir 

samfélagsins, þar á meðal söfn.  Eftirminnilegt er þegar stúdentar og listamenn söfnuðust 

saman fyrir utan franska nútímalistasafnið og gengu svo langt að loka því. Þeir líktu safninu 

við kirkjugarð og listaverkunum við liðin lík og bentu á að safnið væri í nær engum tengslum 

við samtímann og hið daglega líf fólks. Safnið væri í raun staður fyrir fáa útvalda, væri 

gamaldags og úrelt stofnun sem hefði brugðist þeirri skyldu sinni að endurspegla allar stéttir 

samfélagsins. „Ímyndunaraflið til valda“ var slagorð sem lýsti vel þeirri stemningu sem ríkti á 

götum borgarinnar. Stúdentar buðu hefðbundnum gildum, siðum og venjum byrginn (DeRoo, 

Rebecca 2004, bls. 221-225).  
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Stofnun hins nýja nútíma- og samtímalistasafns var því mikil áskorun, þar sem hin 

unga baráttuglaða kynslóð sem kennd hefur verið við árið 1968, krafðist þess að safnið sem 

stofnun myndi endurskoða hlutverk sitt í takt við breytta tíma. Óskir voru um aukna 

lýðræðislega þátttöku allra stétta og meiri áherslu á list samtímans. Einnig hafði orðið 

ákveðin viðhorfsbreyting í átt að mýkri gildum; tilfinningar, sköpun, ímyndunarafl, forvitni, 

reynsla, voru hugtök sem farið var að gefa gaum. Hið huglæga skipti ekki síður máli en hið 

hlutlæga. Þá hafði barátta fyrir auknum rétttindum minnihlutahópa áhrif á þá skoðun um 

hvernig safn ætti að starfa. Safn átti að vera staður fyrir alla (DeRoo 2004, bls. 221-225 og 

Zolberg, Vera 1994, bls. 55-57). Efnt var til alþjóðlegrar samkeppni um hönnun nýrrar 

safnbyggingar, þar sem krafist var rýmis til þátttöku, samræðu og frjálsrar tjáningar í anda 

hinna ungu kynslóðar (https://archive.curbed.com/2017/1/23/14365014/centre-pompidou-

paris-museum-renzo-piano-richard-rogers). 

Það var stjórnendum hins nýja listasafns hjartans mál að leiðrétta þann stéttamun sem 

hafði viðgengist áratugum saman í gamla safninu og endurspeglaði félagslegan ójöfnuð og 

mismunun. Máli sínu til stuðnings tóku þeir m.a. mið af rannsóknum landa síns, 

félagsfræðingsins Bourdieu (DeRoo 2004, bls. 223-225 og Zolberg, bls. 55-57) sem á þessum 

tíma var öflugur vísindamaður á sviði menntunar og menningar. Hann rannsakaði m.a. 

upplifun gesta af heimsókn í listasafn, og komst að því að félagsleg staða hafði mikil áhrif á 

upplifun, skilning og líðan þeirra í safninu. Það kom ekki á óvart að þeir sem voru best 

menntaðir og tilheyrðu efri stétt, voru sjálfsöruggustu gestirnir og heimsóttu safnið oftast. 

Næst komu þeir sem tilheyrðu miðstétt, en þeir voru mjög fróðleiksfúsir og gáfu sig oft á tal 

við starfsfólk safnsins. Sá hópur sem hafði litla menntun fannst óþægilegt og lítið spennandi 

að fara á söfn, en fann þó til öryggis að vera í fylgd fjölskyldu eða vina. Gestir sem voru með 

enga menntun, eins og t.d. verkafólk, stafaði beinlínis ógn af safninu. Það var skilningsvana 

og oftar en ekki fannst því starfsfólkið vera óvinveitt sér.  

Bourdieu tók eftir að þeir félaglegu þættir sem höfðu mest áhrif auk menntunar og 

stöðu, voru fjölskyldubakgrunnur og búseta. Hann komst að þeirri niðurstöðu að söfn hefðu 

brugðist þeirri skyldu sinni að flytja menningarauð á skiljanlegan hátt til fólks sem bjó yfir 

litlum menningarauði og kunni ekki réttar „hegðunarreglur“. Á þann hátt viðhéldu söfn 

óbreyttu ástandi sem fæli í sér stéttaskiptingu.  

Rannsóknir Bourdieu höfðu mikil áhrif á viðhorf fólks til safna í Frakklandi á áttunda 

áratugnum. Bourdieu benti á að söfn ættu að vera lýðræðislegar stofnanir, og besta leiðin til 

https://archive.curbed.com/2017/1/23/14365014/centre-pompidou-paris-museum-renzo-piano-richard-rogers
https://archive.curbed.com/2017/1/23/14365014/centre-pompidou-paris-museum-renzo-piano-richard-rogers
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að tryggja öllum jafnan aðgang að þeim, væri góð samvinna við skólakerfið. Margir vildu 

ganga lengra en Bourdieu, og tengja starfsemi safna meira við hið daglega líf venjulegs fólks. 

Það var úr þessum farvegi sem hið nýja listasafn í Pompidou menningarmiðstöðinni, varð til. 

(DeRoo 2004, bls. 221-225). 

Allt frá upphafi hefur safnfræðsla í Pompidousafninu verið byggð á áhuga, þörfum og 

reynslu almennings með vísun í samtímann. Skipulagðir eru viðburðir, sem hafa það að 

markmiði að örva áhuga á nútíma- og samtímalist, og auka skilning fólks á listum. Þátttaka 

og sköpun hafa verið sett í öndvegi. Markmið safnsins hefur ávallt verið að auka menningar- 

og félagsauð hjá fólki sem skort hefur þennan eftirsóknarverða auð, og veita þannig jafnari 

aðgang að lífsgæðum (DeRoo 2004, bls. 221-225). 

Í safninu er boðið er upp á metnaðarfulla dagskrá fyrir alla aldurshópa, ekki síst börn 

og ungmenni, sem koma í skólaheimsóknir. Í safninu læra börn að skoða listaverk, tjá sig um 

þau og hlusta á sjónarmið annarra. Einnig býður safnið upp á listkennslu og hefur til umráða 

sérstakan sýningarsal sem er helgaður börnum. Safnið leggur áherslu á að börn og ungmenni 

komi reglulega í safnaheimsóknir, því þá myndast jákvæð menningarleg hegðun sem festist í 

sessi (e. habitus). Smám saman öðlast þau meiri þekkingu á nútíma- og samtímalist og 

menningarauður þeirra vex, áháð því hvaða stétt þau tilheyra. Lengi býr að fyrstu gerð og að 

kenna börnum að nálgast listaverk og byggja upp sjálfstraust í safnaumhverfi minnkar líkur á 

stéttaskiptingu. Þá hefur safnið ætíð lagt mikið upp úr því að fjölskyldan heimsæki safnið 

saman með því að bjóða upp á fjölbreytta og spennandi viðburði. Með því að skapa jákvæðar 

minningar eru meiri líkur á að fólk komi aftur, ekki síst börnin sem eru framtíðarsafngestir 

(https://www.centrepompidou.fr). 

Hvernig geta söfn stutt við eiginleikann félags- og menningarauð? 

Fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ lítur á félags- og menningarauð út frá 

sjónarmiði jöfnuðar og réttlætis. Um er að ræða mikilvæga eiginleika sem söfn eiga að styðja 

við, bæði í sínu innra og ytra starfi. Í þessu sambandi skiptir mjög miklu máli að söfn 

viðurkenni fjölbreyttan menningarauð. Í gegnum tíðina hafa söfn verið stofnanir sem hafa 

meðvitað eða ómeðvitað leitað eftir að endurskapa menningu, norm og gildi ráðandi stétta 

samfélagsins. Eftir því sem samfélög hafa orðið fjölbreyttari, þá hafa söfn smám saman orðið 

meðvitaðri um hlutverk sitt að sýna þverskurð af menningu síns samfélags. Menningarauður 

safna á að endurspegla fjölbreytta menningu sem tekur mið af ólíkum stéttum, 

samfélagshópum, kynslóðum ofl. (Blankenberg 2016, bls. 42-43). 

https://www.centrepompidou.fr/
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Það er mikilvægt að hafa í huga að söfn búa yfir miklu valdi þegar kemur að því að 

staðfesta gildi menningar. Það er litið á þá menningu sem söfn hafa ákveðið að “hampa”, sem 

viðurkennda menningu sem stendur fyrir allt samfélagið. Söfn þurfa því að gæta þess að hafa 

jafnt hlutfall af margvíslegum og fjölbreyttum menningarauði í sýningum sínum og 

viðburðum (Blankenberg 2016, bls. 42-43). 

Söfn geta eflt félags- og menningarauð sinn með ýmsu móti. Blankenberg tekur undir 

orð Robert Putman (2003) og Ninu Simon (2010) sem benda á að áhrifaríkt sé að nota safnið 

sem sameiginlegan vettvang til að efla félagsleg tengsl. Þannig geti söfn staðið fyrir 

viðburðum, þar sem gestir fá að skapa eitthvað saman eða skiptast á skoðunum í gegnum 

viðfangsefni safna. Markmið slíkra viðburða sé að styrkja tengsl, með þvi að brúa bil t.d. á 

milli kynslóða eða fólks sem tilheyrir ólíkum menningarheimum. Önnur hugmynd er að 

hvetja til samskipta milli fólks sem er á svipuðum stað í lífinu, eins og t.d. foreldra í 

barneignarleyfi. Söfn eru í góðri stöðu til að styðja við myndun tengslaneta, bæði meðal 

einstaklinga og stofnanna. Söfn geta tekið þátt í samvinnu við aðrar stofnanir og fært saman 

tengslanet sem þegar eru til (Blankenberg 2016, bls. 43). 

Sjálfstýrt nám (e. self-directed learning). Færni. 

Sjálfstýrt nám er færniþáttur sem er nátengdur eiginleikanum innri áhugahvöt, sem fjallað var 

um hér að framan. Munurinn felst í því að innri áhugahvöt er eiginleiki sem fólk býr yfir, á 

meðan sjálfstýrt nám vísar til færni sem fólk getur öðlast með því að æfa sig og þjálfa. Þannig 

má segja að með æfingunni verði gestir hæfari í því að nota söfn. Báðir þessir þættir ná til 

safngesta sem vilja læra á eigin forsendum og stýra námi sínu sjálfir vegna mikils áhuga á 

viðfangsefnum safna. Söfn eru uppspretta fróðleiks og þekkingar, og eru því kjörin 

vettvangur fyrir þá sem kjósa að læra á sjálfstæðan hátt.  

Það er þó ekki sjálfgefið að allir kunni að nota söfn og séu meðvitaðir um allt sem þau 

hafa upp á að bjóða. Safngestir, hvort sem um er að ræða skólabörn eða fullorðna sem 

heimsækja söfn á eigin vegum, þurfa að tileinka sér áhveðna færni til að söfnin nýtist þeim 

sem best. Það er mikilvægt að starfsfólk safna aðstoði gesti við að öðlast slíka færni með því 

að leiðbeina og útskýra það sem viðkemur sýningum, safngripum og miðlun þeirra 

(Blankenberg 2016, bls. 35). 
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Hvernig geta söfn stutt við færnina sjálfstýrt nám? 

Blankenberg, höfundur fræðsluefnisins (2016, bls. 35-36) leggur mikla áherslu á að söfn ali á 

forvitni hjá gestum sínum. Það geti þau gert með því að spyrja áhugaverðra spurninga t.d. í 

leiðsögn safnkennara, hljóðleiðsögn, í veggtexta sýninga eða á vefsíðum safna. Að sama 

skapi er gott að hvetja til spurninga meðal safngestanna sjálfra. Stundum eru safngestir 

hikandi og feimnir við að spyrja um safngripi þar sem þeir telja sig ekki búa yfir nægilegri 

þekkingu. Jákvætt viðmót starfsfólks safna skiptir því miklu máli.  

Söfn eiga að leggja sig fram um að greiða leið gesta sem heimsækja söfn á eigin vegum. 

Það er mikilvægt að starfsfólk safna aðstoði gesti við að skoða og skilja það sem söfn hafa 

upp á að bjóða, því oft eru gestir ekki nógu meðvitaðir um það. Söfn eiga að forðast að reisa 

múra á milli sín og gesta sinna, t.d. með því að vera með flókna, langa og illlæsilega 

sýningartexta, og á þetta sérstaklega við um texta sem börn lesa. Textar á söfnum, hvort sem 

um er að ræða sýningartexta, texta í kynningarbæklingi eða texta á vefnum, verða að taka mið 

af ólíkum menningarlegum bakgrunni gesta. 

Það skiptir máli að fólk viti hvar það geti leitað sér frekari upplýsinga um safnkost, eða 

skoðað nýja gripi sem ekki eru til sýnis í safninu. Í flestum söfnum eru skráðar og varðveittar 

upplýsingar gegnum gagnasöfn, og er menningarlega gagnasafnið Sarpur gott dæmi um slíkt 

gagnasafn. Oft þarf að kenna gestum að nota slíka gagnagrunna. Mörg söfn eru einnig með 

sérstök bókasöfn sem fólki er ókunnugt um, þar sem aðstaða er fyrir gesti að rannsaka 

viðfangsefni safnsins enn frekar. 

Eitt af hlutverkum safna er að vera miðstöð þekkingar sem fólk getur leitað til, t.d. þegar 

það er að vinna að sjálfstæðum verkefnum. Söfn 21. aldarinnar eiga að vera opin, aðgengileg 

og jafn notendavæn og veraldarvefurinn. Það á að vera auðvelt að nálgast heimildir, ekki síst 

frumheimildir. Þá skiptir máli að vinnuaðstaða á söfnum sé góð; hugað sé að sætum, WiFi, og 

plássi til skapandi vinnu eins og t.d. skissuvinnu á listasöfnum. 

Síðustu ár hefur stafræna tæknin komið að góðum notum við að miðla upplýsingum um 

safngripi á margvíslegan hátt. Í boði eru alls konar gagnvirkir miðlar sem nýtast vel til að 

öðlast meiri þekkingu á safngripum og efni þeim tengdum. Það er hægt er að virkja “QR 

codes” með snjalltækjum og hlusta á vefhljóðleiðsagnir, sem dæmi. Vilji gestir kynna sér 

málin enn frekar, er hægt að vísa áfram í aðrar sýningar safna, og einnig er hægt að vísa í 

aðrar tengdar stofnanir. 
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Blankenberg bendir á (2016, bls. 35-36) að söfn eiga að segja frá því hvaðan þau fá 

þekkinguna sem þau miðla til gesta sinna, t.d. í veggtextum sýninga. Oft er þekking sett fram 

sem einsleit skoðun, túlkuð af hálfu safnsins, og ekki er vísað í þá þekkingu sem safnið 

byggir á. Slík vinnubrögð geta gert gestum sem læra af sjálfsdáðum erfitt fyrir, þar sem þeir 

sjá aðeins sjónarhorn safnsins, og það torveldar leitina að frekari heimildum um efnið. Það er 

mikilvægt að það ríki ákveðið gagnsæi um heimildanotkun hjá söfnum, og að gestir átti sig á 

því hvernig bæði frumheimildir og eftirheimildir eru túlkaðar af safninu. Einnig skiptir máli 

að söfn hvetji gesti sína til að bæta við þá þekkingu sem safnið býr yfir, t.d. í formi nýrra 

rannsókna eða annarrar þekkingarmótunar. 

Gagnrýnin hugsun (e. critical thinking). Færni. 

Gagnrýnin hugsun er ein mikilvægasta færnin á 21. öld þar sem upplýsingaflæði og 

alþjóðlegar tengingar eru einkenni þess tíma.  Fræðsluramminn „Nám til að takast á við 

breytingar“ leggur mikla áherslu á gagnrýna hugsun, því það skiptir máli að kenna 

safngestum að greina upplýsingar á tímum hnattvæðingar, þar sem aragrúi af upplýsingum 

eru í boði. Í grundvallaratriðum snýst gagnrýnin hugsun um þá hæfni að vega og meta 

upplýsingar og heimildir, komast að niðurstöðu og leysa vandamál. Það er sérstaklega 

mikilvægt fyrir börn og ungmenni að búa yfir færni af þessum toga, til að geta verið virkir 

þátttakendur í borgaralegu samfélagi til (Blankenberg 2016, bls. 36). 

Það eru til margar gerðir af gagnrýnni hugsun eins og t.d. myndlæsi (e. visual thinking), 

sögulæsi (e. historical thinking) og vísindalæsi (e. scientific thinking). Að mati Blankenberg 

höfundar fræðslurammans, henta allar þessar gerðir gagnrýnnar hugsunar vel fyrir söfn. Þær 

eiga það sameiginlegt að beita rökhugsun og lausnaleit í viðfangsefnum sínum. Myndlæsi 

þykir sérstaklega góð fyrir listasöfn, sögulæsi fyrir sögusöfn og vísindalæsi fyrir 

náttúruminjasöfn (Blankenberg 2016, bls. 36-37). 

Listasöfn nota mismunandi kennsluaðferðir sem byggja á myndlæsi. Eins og nafnið 

gefur til kynna, þá felst myndlæsi í því að „lesa myndir“. Til að öðlast færni í myndlæsi þá er 

fyrsta skrefið að horfa með athygli á listaverkið, taka eftir myndmáli þess, túlka það, og að 

lokum setja í samhengi við áhrifavalda þess tíma sem verkið er sprottið úr. Þannig snýst 

myndlæsi um þá hæfni að geta túlkað listaverk og dregið fram merkingu og þekkingu út frá 

því (Blankenberg 2016, bls. 36, King 2016c, bls. 65 og Panofsky, Erwin 2009, bls. 228). 

Myndlæsi krefst vísindalegrar hugsunar, þar sem ákveðin myndræn greining í formi 

rannsóknar á sér stað. Myndlæsi reynir einnig á samskiptahæfni gesta. Í túlkun á listaverkum 



25 

 

er ekki aðeins eitt rétt svar, heldur eru margar túlkunarleiðir. Í safnfræðslu sem byggir á 

aðferðum myndlæsis, skapast oft líflegar umræður þar sem gestir skiptast á skoðunum. Gestir 

fá því þjálfun í því að tjá sig, en hlusta jafnframt á sjónarmið annarra, sem er undirstaða 

lýðræðis (King 2016c, bls. 65).  

Franska nútíma- og samtímalistasafnið í Pompidou menningarmiðstöðinni í París (f. 

Musée National d´Art Moderne – Centre de Création Industrielle) og listasafnið í Jerúsalem 

(e. The Israel Museum Jerusalem) eru dæmi um listasöfn sem nota aðferðir myndlæsis í 

safnfræðslu. Þessi söfn bjóða upp á leiðsagnir fyrir skólabörn, fjölskyldur og aðra safngesti, 

þar sem listaverk eru skoðuð. Þannig læra safngestir að beina athyglinni að listaverkinu 

sjálfu. Þeir læra að nálgast listaverk á persónulegan hátt, og deila skoðunum sínum með 

öðrum (sjá vef Pompidousafnsins og vef ísraelska safnsins). Að leiðsögn lokinni er vinsælt að 

bjóða gestum að taka þátt í listasmiðjum, þar sem listaverk úr safneign eru notuð sem 

innblástur. 

Eins og fyrr segir, þá er sögulæsi sú gerð gagnrýnnar hugsunar sem sögusöfn hafa einkum 

tileinkað sér. Peter Seixas þróaði sögulæsisaðferðina, og hefur hún bæði verið notuð fyrir 

sögukennslu í söfnum og skólum (Blankenberg 2016, bls. 36, King 2016c, bls. 64 og Marcus, 

Stoddard, Woodward 2012, bls. 20-29). Um er að ræða kennslufræðilega nálgun sem felst í 

því hugsa á gagnrýnin hátt um söguleg efni; horft er frá staðreyndakennslu og notaðar eru 

aðferðir raunvísinda. Tilgangurinn er að nemendur öðlist djúpan skilning á sögulegum 

atburðum. Sögulæsi er skipt niður í sex þætti, sem líta má á sem sjálfstæð þemu. Þau eru: 

- að ákvarða sögulegt mikilvægi  

- að greina orsök og afleiðingu 

-  að velja sögulegt sjónarhorn 

-  að þekkja samfelldni og breytingar 

-  að læra að greina heimildir 

-  að skilja siðferðilega vídd sögulegrar túlkunar 

Aðferðin hefur notið mikilla vinsælda hjá erlendum söfnum sem standa framarlega í 

safnfræðslu í dag, sérstakalega í Kanada og Bandaríkjunum. Í þessum löndum eru skólar í 

auknu mæli farnir að nota söfn sem námsvettvang fyrir sögukennslu. Það þykir áhrifaríkt að 

kenna sögu í tengslum við raunverulega ósvikna safngripi. „Að eiga samræður við fortíðina“, 

þar sem börn og ungmenni taka virkan þátt og tengja við sinn samtíma er góð lýsing á 

sögulæsi (Marcus, Stoddard, Woodward 2012, bls. 20-29). 



26 

 

Þjóðminjasafnið í Kanada (e. Canadian Museum of History) og Þjóðminjasafn Dana 

(d. National Museet) eru dæmi um sögusöfn sem nota aðferðir sögulæsis í miðlun og fræðslu. 

Síðarnefnda safnið leggur áherslu á að nemendur þjálfist í því að sjá mörg sjónarhorn á 

sögulega atburði. Þá leggur það mikið upp úr því að gestir setji fortíð í samhengi við nútíð, 

þ.e. skoði hvernig það sem gerðist í fortíðinni hefur haft áhrif á málefni samtímans. 

Safnfræðsla sem byggir á sýningu safnsins; Stemmer fra kolonierne er gott dæmi um þetta. 

Sýningin fjallar um líf fólks í fyrrum nýlendum Dana, og er athyglinni einkum beint að eyjum 

í karabíska hafinu. Þar bjó fólk við mikið misrétti, flestir íbúar voru ófrjálsir fyrir utan 

fámenna danska yfirstétt. Andlegt og líkamlegt ofbeldi á borð við húðstrýkingar og 

kynferðislega misnotkun voru daglegt brauð. Gestir fá að heyra „mismunandi raddir“ fólks 

sem lifði á þessu sögulega tímabili, m.a. rödd þrælsins, rödd plantekrueigandans, rödd 

embættismannsins og rödd barnsins. 

  Í kjölfarið fá safngestir að glíma við ýmis álitaefni eins og t.d. „Hver er réttur 

einstaklinga yfir eigin líkama?“ Í þessu úrlausnarefni er horft til mismunandi sjónarhorna 

fólksins sem lifði þessa tíma og síðan er málið skoðað út frá samtímanum og t.d. spurt hvað 

hefur breyst? Annað erfitt úrlausnarefni sem sýningin fjallar um, tengist þeirri staðreynd að 

Danir tóku þátt í afrísku þrælaversluninni. Mikilvægar spurningar í þessu samhengi eru t.d. 

Hvernig er hægt að réttlæta slíkt út frá siðferðislegu sjónarmiði samtímans? Hvaða áhrif 

hefur þrælaverslunin haft á samskipti svartra og hvíta í dag? Annað mikilvægt og velþekkt 

álitamál snýr að samskiptum landanna tveggja: „Hver á rétt á sögulegum gripum sem 

varðveist hafa í nýlendunni, er það herraþjóðin eða nýlendan sjálf?“ Markmiðið með 

safnfræðslu af þessu tagi er að fá gesti til að átta sig á hvernig fortíð, nútíð og framtíð eru 

órjúfanleg heild, og hvernig hægt er að nota söguna til að skilja og leysa vandamál í 

samtímanum. 

Hvernig geta söfn stutt við færnina gagnrýna hugsun? 

Blankenberg höfundur fræðsluefnisins segir að söfn með sínum ríkulega safnkosti séu góður 

vettvangur fyrir gagnrýna hugsun. Safngripir sem veki forvitni og áhuga gesta séu góð 

kveikja að umræðum, og til að dýpka þær enn frekar sé gott að spyrja spurninga sem reyni á 

rökhugsun, lausnaleit og tengsl við samtímann. Spurningar megi nálgast í veggtextum, 

hljóðleiðsögnum eða lifandi leiðsögnum safna. Blankenberg leggur áherslu á að það sé 

mikilvægt að fólk sem sinni safnfræðslu, sé meðvitað um að spyrja frekar spurninga þar sem 
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reyni á gagnrýna hugsun og þátttöku gesta, í stað gamla fyrirlestrarformsins þar sem 

kennarinn einn er virkur (2016, bls. 36-37). 

Hægt er að þjálfa gagnrýna hugsun með ýmsum kennsluaðferðum, og fer það eftir söfnum 

hvaða gerð hentar best. Hvort sem um er að ræða sögulæsi, myndlæsi eða vísindalæsi, þá er 

markmiðið það sama; að þjálfa færni í að hugsa á gagnrýnin hátt.  

Það eru fleiri atriði sem hafa jákvæð áhrif á gagnrýna hugsun í söfnum. Eitt af þeim er að 

tryggja gott aðgengi að safngripum og heimildum sem þeim tengjast. Það er mikilvægt að 

söfn segi frá því hvaðan þau fá þekkingu sem varða safngripi og vísi í heimildir, t.d. í 

sýningartextum. Þannig geta gestir aflað sér frekari þekkingar um gripina. Söfn eru ein af 

fáum stöðum þar sem bæði er hægt að skoða safngripi og rannsaka frekar heimildir um þá.  

Annað atriði sem eflir gagnrýna hugsun í söfnum er sköpun. Verkefni sem hvetja gesti til 

sköpunar, þar sem gefið er frjálst val um tjáningarform, hjálpar þeim við að efla og æfa 

ákveðna færni tengda gagnrýnni hugsun. Það eru náin tengsl á milli sköpunar og gagnrýnnar 

hugsunar (Blankenberg 2016, bls. 37-37). 

Styrkur/seigla (e. resilience). Eiginleiki. 

Styrkur er eiginleiki sem oft er skilgreindur sem „geta einstaklingsins til að komast í gegnum 

erfiðleika og áföll“ (mín þýðing: Blankenberg 2016, bls. 37).  Lengi vel var styrkur fyrst og 

fremst tengdur við persónueinkenni einstaklinga, en nú er vitað að utanaðkomandi þættir, eins 

og t.d. skólar og aðrar samfélagslegar stofnanir hafa mikil áhrif á hvernig fólki tekst að takast 

á við erfiðar aðstæður. Samspil einstaklings, félags- og menningarþátta ráða mestu um það 

hvernig fólki tekst að aðlagast breytingum í lífinu. Styrkur er því eiginleiki sem er ekki 

einungis bundinn við einstaklinga, heldur líka menningarhópa og samfélög. Á erfiðum tímum 

eins og t.d. þegar náttúruhamfarir eiga sér stað, eða heimsfaraldur á borð við Covid-19 geysa, 

þá reynir mjög á styrk og þrautseigju samfélaga. Eftirfarandi þættir eru taldir efla styrk bæði 

hjá einstaklingum og samfélögum: 

- að búa yfir góðu sjálfstrausti, jávæðri sjálfsmynd, og hafa trú á eigin getu 

- að eiga í góðum samskiptum og geta tekist á við vandamál 

- að setja sér raunhæf markmið og ná þeim 

- að hafa stjórn á tilfinningum sínum og hvötum 

- að eiga í sambandi sem byggir á gagnkvæmu trausti 

- að leita stuðnings í trú  
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- að taka sameiginlegar ákvarðanir og taka þátt (snýr að samfélögum).  

(mín þýðing: Blankenberg 2016, bls. 37). 

Söfn eru félagslegar stofnanir með samfélagslega ábyrgð og hlutverk þeirra felst ekki síst í 

því að efla og styrkja einstaklinga og samfélög. Söfn eru því góður vettvangur til að styðja 

við viðkæma hópa, eins og t.d. börn og ungmenni sem eru að glíma við vanda af ýmsu tagi.  

Söfn í Glasgow hafa sýnt frumkvæði að því að hrinda í framkvæmd sameiginlegu 

átaksverkefni sem hefur það að markmiði að bæta heilsu og velferð borgarbúa (Munro 2014, 

bls. 44-60).  Söfnin hafa lagt sig eftir því að ná til jaðarhópa sem að öllu jöfnu fara ekki á 

söfn. Starfsfólk safnanna hefur notað ákveðna leið sem felst í því að skapa jákvætt og öruggt 

andrúmsloft innan safnsins, þar sem fólki er boðið að koma og deila reynslu sinni með hvort 

öðru. Unnið er í fámennum hópum yfir ákveðið tímabil, þar sem starfsfólkið er í forsvari. 

  Í verkefni af þessu tagi er verið að styðja viðkvæma hópa, sem eru að ganga í gegnum 

í breytingar, eins og t.d. innflytjendur sem eru að aðlagast nýrri menningu. Ealasaid Munro 

(2014, bls. 44-60) fylgdist með einu slíku verkefni þar sem unnið var með tilfinningar 

innflytjenda sem voru nýfluttir til Glasgow. Það kviknaði bæði á góðum og erfiðum 

tilfinningum hjá þátttakendum, og það reyndi því mjög á tilfinninga- og félagsgreind 

starfsfólksins. Munro bendir á að verkefni af þessu tagi geri miklar kröfur til starfsmanna og 

því sé nauðsynlegt að þeir fái viðeigandi þjálfun og handleiðslu. Stundum geti þessi verkefni 

orðið starfsfólki safna ofviða, og því sé mikilvægt að setja mörk og vita hvenær leita skuli 

eftir aðstoð fagaðila í sálgæslu. Niðurstöður af þessari tilfinningavinnu Glasgow safnanna 

sýndu fram á jákvæðan árangur á velferð og heilsu þátttakanda, þar sem bæði sjálfsmat og 

sjálfstraust þeirra hafði aukist. 

Þetta mikilvæga framlag safnanna í Glasgow fer saman við heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna um að bæta heilsu og vellíðan allra jarðarbúa á næstu tíu árum. 

Hvernig geta söfn stutt við eiginleikann styrk/seiglu? 

Blankenberg höfundur fræðslurammans „Nám til að takast á við breytingar“ telur afar 

mikilvægt að söfn sem samfélagsstofnanir, leggi sitt af mörkum til að efla eiginleikann 

styrk/seiglu hjá fólki, ekki síst hjá viðkvæmum hópum. Það geta þau gert með því að bjóða 

upp á sérsniðin námskeið og viðburði af ýmsu tagi, sem t.d. efla sjálfstraust, samskiptahæfni, 

markmiðasetningu ofl. Í þessu sambandi þurfa verkefnin að hafa skírskotun í safnkost 
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viðkomandi safns. Einnig skiptir máli að söfn sýni samfélaginu stuðning þegar einhver ógn 

steðjar að, eins og t.d. náttúruhamfarir og farsóttir á borð við Covid 19.  

Blankenberg (2016, bls. 38) finnst mikilvægt að styrkleiki (e. resilience) sé eitt af þeim 

gildum sem söfn tileinki sér, og eigi að vera eins og rauður þráður í öllu þeirra starfi. 

Styrkleiki safna felst ekki síst í því að tryggja öllum jafnan aðgang að menningararfinum. Til 

að svo megi verða, þarf að passa upp á ýmsa þætti, eins t.d. að halda aðgangseyri safna í 

lágmarki og að öll aðstaða fyrir fatlaða sé til fyrirmyndar. Styrkleiki safna endurspeglast líka 

í þeirri ákvörðun að safnkostur og sýningar, eigi að vera þverskurður alls samfélagsins. 

Einnig skiptir máli að söfn hafi gagnsæi og heiðarleika að leiðarljósi, svo að þær njóti trausts 

sem samfélagsstofnanir  

Söfn sýna styrkleika þegar þau „deila valdinu“ með gestum sínum, þ.e. að leggja áherslu 

á þátttöku og virkni þeirra. Gott dæmi um að deila valdinu er þegar ungt fólk er fengið til að 

aðstoða safnkennara með viðburði á vegum safna. Ísraelska safnið í Jerúsalem (Allon, Hagit  

1999, bls. 77-88) er dæmi um safn sem hefur virkjað ungt fólk í safnastarfi sínu. Safnið hefur 

verið leiðandi í safnfræðslu á heimsvísu og er fyrirmynd margra safna, en þar starfa hvorki 

meira né minna en um100 safnkennarar. Safnið leggur mikla áherslu á spennandi viðburði 

fyrir börn og fjölskyldur; þar er t.d. boðið upp á afmælis- og náttfatapartý. Safnfræðslufólk og 

ungt fólk á aldrinum 15-18 ára ber hita og þunga af skipulagningu og framkvæmd 

viðburðanna. Ungmennin þekkja vel til safnsins þar sem þau hafa stundað þar nám í myndlist. 

Hagit Allon; starfsmaður viðburða- og fræðsludeildar (1999, bls. 77-88) segir framlag 

unglingana ómetanlegt og það sé ekki síst þeirra vegna sem viðburðirnar njóti svo mikilla 

vinsælda. Hann segir að unga fólkið eigi auðvelt með að tengjast börnunum og geri það á 

annan hátt en þeir fullorðnu. Þannig hafi sú ákvörðun safnsins að „deila valdinu“ með því að 

fá unga fólkið til að taka þátt góð áhrif á safnastarfið; ekki aðeins hafi aðsókn barna og 

fjölskyldna aukist, heldur hafi unga fólkið sjálft eflst og styrkst. Sú reynsla að fá að vinna í 

safninu hafi bætt samskiptahæfni þeirra og eflt sjálfstraust.  

Samkennd og samhengisgreind (e. empathy and contextual intelligence). Eiginleiki. 

Samkennd er sá eiginleiki að geta sett sig í spor annarra. Fólk sem býr yfir samkennd á 

auðvelt með að skynja tilfinningar annarra. Það á einnig auðvelt með að ímynda sér hvað 

annað fólk gæti verið að hugsa, eða hvernig því líður. Samkennd eflir því bæði tilfinninga- og 

félagsgreind hjá fólki. Hún er mjög hjálpleg í mannlegum samskiptum, sérstaklega þegar fólk 

er með ólíkan menningarbakgrunn, eins og í fjölmenningarsamfélögum á 21. öld. Sumir telja 
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að samkennd sé sá eiginleiki sem skipti hvað mestu máli að búa yfir og rækta í 

nútímasamfélagi (Blankenberg 2016, bls. 38-39).  

Roman Krznaric er einn af þeim sem vilja efla samkennd, samfélögum til góðs. Í þeim 

tilgangi stofnaði hann sérstakt safn sem er helgað samkennd (e. Museum of Empathy). Um er 

að ræða smástundasafn (e. pop up museum), þar sem unnið er með samkennd í sinni 

víðtækustu mynd, með áherslu á virkni og þátttöku gesta. Hann hefur skoðað hvað einkennir 

fólk sem hefur þróað með sér sterka samkennd. Í fyrsta lagi hlustar það á sjónarmið annarra, 

en deilir jafnframt sínum eigin sjónarmiðum. Það forvitið um hið óþekkta og býr yfir frjóu 

ímyndunarafli. Þá býður það fordómum birginn og horfir frekar til þess sem sameinar en 

sundrar. Einnig styður það félagslegar breytingar sem er samfélaginum til góðs, t.d. með því 

að hvetja til fjöldaaðgerða (Blankenberg 2016, bls. 39). 

Samhengisgreind er hugtak sem er mikið notað í heimi alþjóðlegra viðskipta, og snýr að 

þeim eiginleika að beita samkennd í mismunandi samhengi. Þeir sem eru með góða 

samhengisgreind búa yfir þeim eiginleika að geta fært þekkingu úr einu samhengi yfir á 

annað. Samhengisgreind nýtist vel í safnastarfi þegar reynir á samskipti á milli ólíkra 

menningarheima (Blankenberg 2016, bls. 39). 

Horniman safnið (e. Horniman Museum & Gardens) í London er dæmi um safn sem 

hefur unnið í anda samkennar, þar sem áhersla er lögð á tilfinninga- og félagsgreind barna og 

ungmenna. Viv Golding (2010, bls. 224-241) fyrrum starfsmaður fræðsludeildar safnsins, var 

í forsvari fyrir tveggja ára verkefni sem byggði á samkennd, í samvinnu við skóla í 

nærsamfélaginu. Verkefnið sem bar heitið Inspiration Africa, var hugsað fyrir börn á 

einhverfurófi með væga námsörðugleika. Markmiðið var að efla félagsfærni barnanna; 

einkum samskipti þeirra við skólafélaga. Einhverf börn eiga oft erfitt með að tjá tilfinningar 

sínar og tengjast öðrum. Í þessum tilgangi voru afrískir safngripir notaðir sem kveikja að 

umræðum, bæði í gegnum sögu gripanna, en ekki síst tengingu þeirra við daglegt líf 

barnanna. Safnkennari tvinnaði lifandi frásagnir, tónlist og dans saman við opið samtal við 

börnin, sem fengu æfingu í að tjá sig og hlusta á hvort annað. Sum þessara barna áttu erfitt 

með að halda athygli og einbeitingu, og því var hjálplegt að kenna þeim að taka eftir eigin 

skynjun, eins og snertingu, lykt og bragði. Snerting hafði sérstaklega góð áhrif á þau börn sem 

áttu erfitt með að koma hugsunum sínum og tilfinningum í orð. Safnið bauð upp á sérstakt 

snertisafn þar sem börnin gátu snert gripi.  
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Safnkennari vann einnig með ímyndunaraflið í tengslum við skynjun barnanna, t.d. 

áttu þau að ímynda sér að þau væru að drekka kaldan drykk úr gömlu keri (safngripur) á 

heitum sumardegi. Með því að nota ímyndunaraflið var hægt að kalla fram margvíslegar 

jákvæðar tilfinningar. Einhverf börn upplifa heiminn stundum öðruvísi en önnur börn; finnst 

hann ruglingslegur og ógnvekjandi og því er mikilvægt að þeim finnist þau örugg. Með það 

fyrir augum að auka á öryggistilfinningu barnanna var sérstöku „töfrateppi“ komið fyrir inn í 

safnarýminu, þar sem börnin sátu. Smám saman urðu börnin öruggari, öðluðust meira 

sjálfstraust og urðu óhræddari við að opna á tilfinningar sínar. Tilfinningaleg útrás hinna 

einhverfu barna átti sér ýmist stað í gegnum samræður eða sköpun af ýmsu tagi, bæði í 

safninu og í skólanum eftir safnaheimsókn.  

Í kjölfar verkefnisins stóð safnið fyrir endurmati, og þá kom í ljós að tilfinningavinna 

í tengslum við safnkost, með áherslu á skilningarvitin, hafði mjög góð áhrif á einhverf börn. 

Þau urðu sjálfsöruggari, byggðu upp færni í tjáningu og höfðu meiri samskiptahæfni. Auk 

þess öðluðust þau þekkingu á safnkosti safnsins og lærðu þannig um menningu Afríku, sem 

er ólík þeirra eigin menningarheimi. Þetta verkefni Hornimann safnsins í samvinnu við skóla 

í nærsamfélaginu er gott dæmi um hvernig söfn geta verið samstíga heimsmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna sem snýr að því að efla heilsu og vellíðan barna.  

Danska þjóðminjasafnið (d. National Museet) er dæmi um safn sem vinnur mikið með 

samkennd með vísun í fortíðina í safnfræðslu skólabarna. Söguleg samkennd (Marcus, 

Stoddard, Woodward 2012, bls. 20-29) felst í því að nemendur setji sig í spor genginna 

kynslóða frá ýmsum tímum. Safnið býður m.a. upp á spennandi hlutverkaleiki, þar sem börn 

og ungmenni eru hvött til að ímynda sér hvernig lífið var fyrir mörg hundruð árum. 

Hlutverkaleikurinn Vikingetidens Personer hefur notið mikilla vinsælda hjá skólabörnum og 

byggir á því að nemendur fái að prófa að lifa lífi víkinga. Um er að ræða fræðsluefni þar sem 

samin hafa verið þrjátíu mismunandi hlutverk fyrir þrjátíu börn. Hlutverkin byggja á sögum 

um persónur sem gætu hafa verið til á víkingatíma. Nemendur eru fræddir um að þó að 

sögurnar séu skáldaðar, þá byggja þær á rannsóknum fornleifafræðinnar og ritaðra heimilda. 

Sögupersónur sem eru af báðum kynjum, bera allar fornnorrænt nafn og tilheyra mismunandi 

stéttum víkingasamfélagsins. Hverri persónu er tileinkaður ákveðinn safngripur sem tengist 

stétt og stöðu viðkomandi. Sem dæmi má nefna stríðsmanninn Tryggva sem á forláta sverð, 

verslunarmanninn Fróða sem hefur yfir að ráða silfursjóði, höfðingjadótturina Yrsu sem á í 

fórum sér dýrmæta þríblaðanælu og ambáttina Þuríði sem á kamb. 
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  Allir safngripirnir eru til sýnis í safninu, og auk þess er hægt er að lesa meira um þá í 

gagnagrunni safnsins. Nemendur geta notað sögurnar um víkinga og gripi þeim tengda, til 

innblásturs í skapandi verkefnum eftir safnaheimsókn. Þannig geta nemendur t.d. samið sínar 

eigin sögur, teiknað myndir, sett upp leikrit, búið til stuttmyndir ofl. Á skemmtilegan og 

skapandi hátt læra nemendur um forfeður sína; víkinga. Einnig læra þau að nota gagnasafn 

safnsins, þar sem hægt er að fá frekari upplýsingar um safngripi eða skoða nýja gripi sem 

ekki eru til sýnis í safninu. 

Eins og fyrrnefnd dæmi sýna, þá tekst Horniman safninu og danska þjóðminjasafninu 

að skapa tækifæri fyrir virka þátttöku barna og ungmenna í tengslum við safnkost sinn þar 

sem unnið er í anda samkenndar. Þetta á bæði við um samkennd sem snýr að tilfinninga- og 

félagsgreind, og sögulega samkennd sem eykur skilning á aðstæðum forfeðranna. 

Nýjustu rannsóknir í safnafræði (King 2016a, bls.173-174) sýna að börn og ungmenni 

læra best þegar næst að kveikja á forvitni þeirra og þau eru virk í námi. Það er áhrifaríkt ef 

þau ná að tengjast safngripum persónulega; fá að rannsaka þá, tala um þá og tengja við 

sköpun af einhverju tagi.  

Hvernig geta söfn stutt við eiginleikann samkennd og samhengisgreind? 

Blankenberg, höfundur fræðslurammans „Nám til að takast á við breytingar“ telur að 

samkennd sé mikilvægur eiginleiki í samfélagi nútímans (2016, bls. 40). Hún bendir á ýmsar 

leiðir fyrir söfn sem vilja styrkja samkennd hjá gestum. Ein leiðin, sem er ekki ólík leið 

Hornimansafnsins, er að þjálfa fólk í að efla athyglisgáfu sína, þ.e. að taka eftir því sem er að 

gerast hér og nú. Slík færni gerir fólk næmara fyrir því hvað aðrir eru að hugsa, eða hvað 

öðrum finnst.  

Það má beita þessari sömu aðferð við skoðun safnkosts, eins og t.d. listaverka. Þau eru 

þá skoðuð af mikilli nákvæmni og eftirtekt, en slík athugun er grundvöllur myndlæsis. Einnig 

má beita aðferðinni í gestarannsóknum safna, þ.e. að beina ahyglinni að hegðun gesta í 

safnaheimsókn, með það fyrir augum að skilja betur þarfir þeirra.  

Annað sem söfn geta gert í tengslum við samkennd, er að hvetja til sjálfsskoðunar bæði 

hjá gestum og starfsfólki. Samkennd byggir á hæfni einstaklingsins að átta sig á sjálfum sér 

og öðrum. Það er áhrifaríkt að fá fólk til að líta í eigin barm og ígrunda sínar eigin skoðanir 

og viðbrögð. Í þessu samengi er jákvætt að fólk íhugi hvað því finnist um eitthvað tiltekið 
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málefni; t.d. sýningu, og hvernig það kann að vera líkt eða ólíkt því sem öðrum kann að 

finnast. 

Blankenberg telur mikilvægt að söfnin sjálf sýni gott fordæmi og hafi hugmyndafræði 

samkenndar að leiðarljósi í öllu sínu starfi. Þetta snýr ekki síst að mannlegum samskiptum; að 

fólk sé tilbúið að deila sínum eigin hugsunum og tilfinningum, en hlusta jafnframt á 

sjónarmið annarra.  

Söfn eru einnig í góðri stöðu til að styrkja samhengisgreind gesta. Í þessu sambandi er 

mikilvægt að starfsfólk aðstoði gesti við að skilja hvernig safngripir, hugmyndir og gildi fá 

mismunandi merkingu eftir því í hvaða samhengi þau eru sett; t.d. eftir tímabilum, stöðum, 

stéttum og menningu. Sami safngripur getur þannig sagt mismunandi sögur, allt eftir 

samhengi hans. 

Sköpun og frumkvæði (e. creativity and taking initiative). Færni. 

Sköpun er hæfileikinn til að skapa eitthvað nýtt með því að nota ímyndunaraflið. Þá verða til 

nýjar hugmyndir sem leiða til nýrra afurða, eins og t.d. listaverk og vísindaleg uppgötvun. 

Sköpunarferlið er ekki síður mikilvægt en sjálf afurðin, þar sem gerðar eru tilraunir, tekin er 

áhætta, mistök eru leyfileg og ákveðið flæði fer í gang. Á síðustu árum hefur það færst í vöxt 

að beita aðferðum sköpunar innan greina sem að öllu jöfnu hafa ekki verið tengdar við 

sköpun, eins og t.d. í stjórnmála-, viðskipta- og félagsfræði. Það hefur verið vinsælt að nota 

nálganir sköpunar og nýsköpunar til að takast á við ýmis samfélagsleg vandamál eins og t.d. 

ójöfnuð og lofstlagsbreytingar. Í skapandi hugsun felst færni til að hugsa á nýjan hátt um 

vandamál sem þarfnast skilnings á því hvað hefur reynst vel og hvað hefur mistekist. Bestur 

árangur næst þegar sköpun, frumkvæði og ástríða fara saman (Blankenberg 2016, bls. 40). 

Hvernig geta söfn stutt við færnina sköpun og frumkvæði/drifkraftur?  

Blankenberg, höfundur fræðslurammans bendir á ýmsar leiðir sem söfn geta farið til að efla 

sköpun og frumkvæði hjá gestum. Ein leiðin er að hvetja til skapandi starfsemi innan safnsins. 

Safnkennarar geta skipulagt viðburði, þar sem gestir eru hvattir til að skapa eitthvað frá eigin 

brjósti. Það getur t.d. verið listaverk, saga eða ný tækniuppfinning. Það er mikilvægt að söfn 

hafi sérstakt rými fyrir verklega kennslu, eins og t.d. smiðjur þar sem er góð aðstaða fyrir 

skapandi vinnu. Þá skiptir máli að gestir njóti leiðsagnar kennara við að læra þá nýju færni 

sem safnið vill miðla og hefur vísun í safnkost þess (Blankenberg 2016, bls. 41). 
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Mörg erlend söfn sem standa framarlega á sviði safnfræðslu, bjóða upp metnaðarfullar 

smiðjur þar gestir hafa tækifæri til að læra alls konar nýja færni tengda sköpun. Dæmi um slík 

söfn eru Pompidousafnið, listasafnið í Jerúsalem (e. The Israel Museum Jerusalem), 

Columbuslistasafnið í Ohio (e. Columbus Museum of Art), hönnunarsafnið í New York 

(Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum), vatnslitasafnið í Svíþjóð (s. Nordiska 

Akvarellmusset) og þjóðminjasafnið í Canada (e. Canadian Museum of History). 

Að vera skapandi þýðir að leita nýrra leiða, nýrra lausna og hugsa hlutina út frá nýju 

sjónarhorni. Það krefst áræðni að fara út fyrir mengi hins óþekkta. Það er hluti af 

sköpunarferlinu að taka áhættu, prófa sig áfram, spyrja rannsakandi spurninga og þora að 

gera mistök. Það er áhrifaríkt að safnkennarar hvetji gesti til að hugsa út fyrir skilgreindan 

ramma og koma með nýja nálgun á viðfangsefni. Margir eiga erfitt með að taka áhættu og 

gera mistök og því er mikilvægt að safnkennarar útskýri að slíkt sé leyfilegt og sé í raun hluti 

af lærdómsferlinu. Safnfræðslufólk á að hvetja fólk til að vera óhrætt við að búa til alls konar 

hluti, sem stundum heppnast og stundum misheppnast. Einnig er gott að minna þátttakendur á 

að hægt sé að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á skapandi hátt og sjá í þeim nýja 

möguleika (Blankenberg 2016, bls. 41). 

Það er oft mun auðveldara fyrir starfsmenn safna að hvetja gesti sína til að taka áhættu, en 

það er fyrir söfnin sjálf að taka áhættu og starfa í anda sköpunar. Söfn eru í eðli sínu varkárar 

og íhaldsamar stofnanir. En það er mikilvægt að söfn sýni gott fordæmi og tileinki sér sjálf 

hugmyndafræði sköpunar í sínu innra starfi (Blankenberg 2016, bls. 41). Columbus 

listasafnið er dæmi um safn sem ákvað að beita nýrri skapandi nálgun á starfsemi sína í 

kjölfar efnahagshrunsins 2008 (Maciejunes, Meyers Foley 2016, bls. 108-122). Listasafnið 

vildi sjá ákveðnar breytingar á stofnunni, sem fólst í því að beina athyglinni í auknu mæli að 

gestinum, í stað þess að setja safnkostinn í fyrsta sæti eins og áður hafði tíðkast. Þá tók safnið 

ákvörðun um að hafa sköpun og nýsköpun sem leiðarljós í öllu sínu starfi, þar sem unnið var 

út frá þeirri hugmyndafræði að allir geta verið skapandi. Í þessu sambandi var sett á stofn 

sérstök listamiðstöð innan safnsins í samvinnu við myndlistarskóla. Einnig var ákveðið að 

skapa grundvöll fyrir rannsóknir og endurmat til að sjá hvort þörfum gesta væri mætt. Í 

kjölfar þessara breytinga riðlaðist valdastrúktúr innan safnsins, sem varð til þess að 

endurhugsa þurfti stöður starfsmanna. Breytingarferlið var mikil áskorun fyrir safnið; spyrja 

þurfti margra erfiðra spurninga, vinna með nýjar hugmyndir, prófa sig áfram, taka áhættur og 

læra af mistökum. Í dag er Columbus listasafnið fyrirmynd annarra safna á 21. öldinni sem 

leiðandi og skapandi stofnun, óhrædd við að beita nýrri og ferskri sýn á safnstarf sitt. 
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Sum erlend söfn sem eru að vinna á skapandi nótum, hafa farið þá leið að tengja saman 

listsköpun og vísindi. Þannig vinna þau þvert á fög og nálgast viðfangsefni út frá fleiru en 

einu sjónarhorni. Verkefni sem byggja á STEAM (e. science, technology, engineering, art, 

math) eru dæmi um slíka nálgun (Blankenberg 2016, bls. 41-42). Nútímalistasafnið í New 

York (e. Museum of Modern Art -MoMA) er safn sem vinnur með samþættingu ólíka greina.. 

Tónlistakonan Björk Guðmundsdóttir er höfundur stafræna menntaverkefnisins; Biophilia, en 

þar tvinnar hún saman list (tónlist), vísindi og tækni; Verkefnið er hugsað sem fræðsluefni 

fyrir söfn (AlmaDís Kristinsdóttir 2016, bls. 11 og sjá vef Biophilia). 

Samstarf og samskipti á milli menningarheima (e. intercultural communication). Færni.  

Samfélög nútímans eru fjölmenningarleg samfélög. Það reynir því mjög á samskipti á milli 

ólíkra menningarheima. Blankenberg höfundur fræðslurammans segir að nauðsynlegt sé að 

finna leiðir til að efla færni í samskiptum fólks, ekki síst barna og ungmenna sem eru með 

ólíkan menningarlegan bakgrunn; hafa ólíkt móðurmál, hefðir, venjur og gildi. Það sé t.d. 

mikilvægt að innflytjendur nái að aðlagast hinu nýja samfélagi sem þeir tilheyri og finnist 

þeir vera góðir og gildir samfélagsþegnar, að öðrum kosti sé hætta á félagslegum 

vandamálum (Blankenberg 2016, bls. 43).  

Árið 2008 var sett á laggirnar evrópskt verkefni sem bar heitið „Museums as Places 

for Intercultural Dialogue“ (Blankenberg 2016, bls. 43-44). Um var að ræða 

samstarfsverkefni safna á Ítalíu, Hollandi, Spáni og Ungverjalandi sem stóðu fyrir 

margvíslegum fjölmenningarlegum verkefnum. Þar var “samtal á milli menningarheima” 

skilgreint sem „umbreytanlegt ferli þar sem allir þátttakendur eru jafnir, og byggt er á 

gagnvirkni milli safns og ólíkra gesta þess, með samtali sem tekur mið af mismunandi 

sjónarhornum, reynslu og þekkingu allra“ (mín þýðing: Blankenberg 2016, bls. 43). 

Söfn eru í góðri aðstöðu til að hvetja til samskipta á milli fólks sem tilheyra 

mismunandi menningarheimum. Simona Bodo (2013), sem rannsakað hefur fjölmenningarleg 

samskipti, bendir á algengar leiðir sem söfn hafa kosið að fara í þessum efnum, en eru þó ekki 

alltaf vænlegar til árangurs. Í fyrsta lagi er algengt að söfn bjóði upp á nokkurs konar 

kynningu á landi og þjóð, þar sem markmiðið er að kynna menningu, sögu, tungumál, gildi 

og hefðir viðkomandi lands fyrir fólki sem tilheyrir öðrum menningarheimi. Í öðru lagi að 

skipuleggja viðburði eða sýningar sem leggja áherslu á að sýna hvað er ólíkt með 

menningarheimum. Í þriðja lagi að bjóða upp á sérstaka dagskrá sem miðar að því að efla 

menningarvitund ákveðins hóps, t.d. með sérstökum viðburðum með áherslu á þátttöku. Bodo 
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bendir á að þessar leiðir hafi vissulega kosti, þar sem þær geti stuðlað að flæði þekkingar á 

milli menningarheima. Það reyni hinsvegar ekki á færni í fjölmenningarlegum samskiptum, 

sem er svo mikilvæg í samfélagi á 21. öld. 

Evrópska verkefnið frá 2008 leiddi í ljós að bestur árangur næst þegar söfn leggja 

áherslu á raunverulega þátttöku fólks með ólíkan menningarbakgrunn, ekki aðeins sem 

áhorfenda, heldur sem virkra þáttakenda. Samvinna er lykilatriði í þessu sambandi; að fólk 

komi saman, miðli af reynslu sinni og veiti innsýn í líf hvers annars. Það skiptir máli að allir 

séu jafnir og fái tækifæri til að leggja sitt af mörkum. Forsendan fyrir velheppnuðu samstarfi 

þessa ólíku hópa, er að starfsfólk safna búi yfir menningarlæsi. Í því felst að söfn séu fær um 

að skilja, virða og eiga gagnvirkt samtal við fólk með ólíkan menningarbakgrunn. Það er 

nauðsynlegt að vera læs á menningu annarra, svo hægt sé að vera virkur borgari í 

fjölmenningarsamfélagi. 

Velheppnað samtal á milli ólíkra menningarheima og safns, felst í því að báðir aðilar geti 

tileinkað sér eftirfarandi fimm færniþætti: 

- Að búa yfir sjálfsskilningi og ígrunda eigin skoðanir 

- Að búa yfir næmni á mismunandi blæbrigði menningar 

- Að búa yfir samkennd og samhengisgreind 

- Að búa yfir sveigjanleika og aðlögunarhæfni 

- Að geta nýtt sér þekkingu á menningu til að skapa eitthvað nýtt, þ.e. nýsköpun 

 (mín þýðing: Blankenberg 2016, bls. 44). 

Safnkennarar sem búa til fræðsluefni sem styður við hæfni tengda fjölmenningu, þurfa að 

búa yfir ofangreindum fimm færniþáttum. Þeir þurfa líka að geta skapað námsvettvang þar 

sem fólk með ólíkan menningarbakgrunn kemur saman og vinnur að sameiginlegum 

verkefnum. Það er ekki nóg að bjóða fólki af ólíkum uppruna velkomið í safnið, heldur þarf 

líka að skilja hegðunarreglur mismunandi menningarhópa. Það er mikilvægt að 

safnfræðslufólk þjálfist í að beita samkennd og samhengisgreind og skipuleggi viðburði sem 

bæði efli tengsl milli ólíkra menningarhópa, sem og innan menningarhópanna sjálfra.  

Ísraelska safnið í Jerúsalem er dæmi um safn sem hefur í starfi sínu reynt að hvetja til 

þátttöku og samvinnu barna og ungmenna, sem tilheyra ekki sama menningarhópi. Þau bjóða 

upp á viðburði í listsköpun, þar sem palestínskum börnum frá Gaza svæðinu er boðið að 

koma og taka þátt. Þannig reynir safnið að nota listina til að brúa bil tveggja óvinveittra 

menningarheima. Ísraelsk og palestínsk börn sem hafa alla sína tíð lifað í skugga stríðsátaka, 
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fá tækifæri til að vinna að sameiginlegu verkefni. Safnið stígur hér mikilvægt skref í átt til 

friðar og mannúðar, meðvitað um að það eru börnin sem munu erfa landið. Þessi starfsemi 

safnsins er samhljóma heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna sem fjalla um frið og réttlæti. 

Hvernig geta söfn eflt færni í samstarfi og samskiptum milli menningarheima? 

Blankenberg, höfundur fræðslurammans, telur að söfn geti haft mikil áhrif þegar kemur að 

því að efla færni í samstarfi og samskiptum ólíkra menningarheima (2016, bls. 44-45). Fyrir 

það fyrsta er nauðsynlegt að starfsfólk safna búi yfir færni tengdri fjölmenningu. Góð 

samskipti milli ólíkra menningarheima byggja á því að fólk ígrundi skoðanir sínar, og geti 

séð hlutina frá mismunandi sjónarhornum. Þá skiptir máli að starfsfólk safna sé bæði tilbúið 

að læra af þátttakendum og deila valdinu með þeim. 

Fólk sem starfar á söfnum getur þjálfað samskiptahæfni sína við fjölmenningarhópa, með 

því að endurskoða fyrirframgefnar hugmyndir sínar og gildi á annarri menningu en þeirra 

eigin. Í sýningum sem safnið setur upp þarf að huga að þessum atriðum, og hafa í huga að 

merking safngripa, hugmynda og gilda getur breyst eftir því í hvaða menningarsamhengi þeir 

eru settir.  

Besta leiðin til að efla tengsl fólks með ólíkan menningarbakgrunn er að skipuleggja 

sérsniðna viðburði og verkefni (e. project) fyrir þessa hópa. Verkefnin eiga að hvetja til 

samstarfs, og það er áhrifamest fyrir söfn að einblína ekki bara á einn menningarhóp sem 

markhóp, heldur blanda saman fólki með ólíkan menningarbakgrunn. Markmiðið er að fá 

fólk til að vinna saman að sameiginlegu verkefni og hlutverk safnkennara er að aðstoða fólk 

til að þróa færni í samskiptum sín á milli.  
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Borgaraleg þátttaka (e. civic engagement). Færni.  

Borgaraleg þátttaka felst í framlagi borgaranna til að láta gott af sér leiða með virkri 

þátttöku, samfélaginu til góðs. „Einstaklingar sem búa yfir sjálfstrausti, seiglu, samkennd, 

samhengisgreind og félagsauði styrkja stoðir borgaralegrar þátttöku. Það reynir á alla 

fyrrnefnda eiginleika þegar kemur að því að leggja grunn að öflugum vettvangi á sviði félags- 

og stjórnmála, en slíkur vettvangur er hornsteinn sterkra samfélaga“ (mín þýðing: 

Blankenberg, bls. 45). 

Allt frá árinu 1990 hefur verið algengt að vestrænar þjóðir leggi áherslu á 

borgaralega virkni hjá börnum og ungmennum í aðalnámskrám skóla. Markmiðið er að efla 

þá færniþætti sem eiga að hjálpa ungu fólki að verða hæfir og ábyrgir borgarar í 

lýðræðissamfélagi. Í þessu sambandi þykir mikilvægt að styðja við ákveðna færni eins og t.d. 

„að skilja”, „að útskýra“, „að bera saman“ og hlusta á skoðanir annarra. Einnig að upplýsa 

nemendur um samfélagsreglur og kynna fyrir þeim helstu stofnanir samfélagsins. Sérstök 

áhersla er lögð á þátttöku og gagrýna hugsun (Blankenberg 2016, bls. 45). 

Blankenberg höfundur fræðslurammans (2016, bls. 45-46) segir að síðustu ár hafi 

orðið miklar breytingar á borgaralegri þátttöku í kjölfar hinnar stafrænu tæknibyltingar. 

Opnast hefur fyrir nýja möguleika, sérstaklega fyrir ungt fólk sem hefur nú tækifæri til að 

tengjast öðrum í gegnum samfélagsmiðla. Það hefur orðið til ný þátttökumenning sem felst í 

því að deila myndum, myndbandskeiðum og texta sem skiptir ungt fólk máli. Á undanförnum 

árum hefur orðið mikil aukning í félagslegri og stjórnmálalegri þátttöku í gegnum 

samfélagsmiðla. Engu að síður er borgaraleg þátttaka lituð af ójöfnuði. „Í samfélögum þar 

sem mestur ójöfnuður ríkir, er tilhneiging til minni félags-, menningar- og stjórnmálalegrar 

þátttöku, bæði í hinu raunverulega lífi og í gegnum stafræna miðla. Félagsfræðingar telja að 

skýringuna sé m.a. að finna í samkeppni á félagslegri stöðu fyrir tilstilli samfélagsmiðla, 

minni samskiptum á milli fólks, minna trausts og þeirrar tilfinningar að vera án áhrifa, 

sérstaklega hjá þeim sem hafa litla menntun og lágar tekjur. Að skapa tækifæri fyrir jafna 

þátttöku fólks, með því að tryggja jafnt aðgengi að gæðum samfélagsins hjálpar til við að 

uppræta ójöfnuð“ (mín þýðing: Blankenberg 2016, bls. 45-46).  

Á síðustu árum hefur verið aukin áhersla á að finna nýjar og áhrifaríkari leiðir til að 

styðja við félagshæfni, sem hefur jákvæð áhrif á borgaralega þátttöku, sérstaklega hjá börnum 

og ungmennum. Hér hafa söfn mikilvægu hlutverki að gegna, þar sem þau eru borgaralegar 

og þátttökumiðaðar stofnanir. Færst hefur í vöxt að söfn hafi nærsamfélagið með í ráðum í 
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tengslum við ýmis verkefni sem þau standa fyrir, með það fyrir augum að styrkja tengslin á 

milli þessara tveggja vetttvanga.  

Hvernig geta söfn eflt færni sem styður við borgaralega þátttöku?  

Blankenberg höfundur fræðslurammans skilgreinir borgaralega þátttöku sem „færni sem felst 

í því að virkja áhuga og eiginleika sem fólk býr yfir, í þeim tilgangi að hreyfa við öðrum og 

stuðla þannig að jákvæðum breytingum“ (mín þýðing: Blankenberg 2016, bls. 46). 

Blankenberg telur að söfn geti eflt færni sem styður við borgaralega þátttöku hjá gestum 

sínum og starfsfólki á ýmsan hátt. Í þessu sambandi er stuðst við ákveðna kennslufræði; 

Connected civics (Blankenberg 2016, bls. 46 og King 2016c, bls. 66) sem byggir á því að fólk 

læri best þegar það hefur persónulegan áhuga á viðfangsefninu, ásamt því að tengjst öðrum 

með svipuð áhugamál. 

Það er góð leið fyrir söfn að standa fyrir viðburðum, þar sem fólk kemur saman og sinnir 

sameiginlegum áhugamálum, með vísun í viðfangsefni safna. Það er einnig áhrifaríkt að 

skipuleggja dagskrá fyrir gesti sem eru með ólíkan bakgrunn, til að vinna að sameiginlegum 

markmiðum. Að vinna saman að ákveðnu verkefni styrkir félagsleg tengsl, sem hefur jákvæð 

áhrif á félagsauð og borgaralega virkni. Slík dagskrá krefst góðs undirbúnings af hálfu 

starfsfólks safna, þar sem taka þarf mið að því að laða að þátttakendur með fjölbreytilegt 

bakland, halda aðgangseyri í lágmarki, og bjóða upp á tækifæri til samvinnu (Blankenberg 

2016, bls. 46-47). 

Pompidou safnið (sjá vef) er dæmi um safn sem leggur mikið upp úr því að ná til ungs 

fólks með sameiginleg áhugamál, og hvetja til samvinnu á milli þess. Studio 13/16 er 

sérstakur samkomustaður unglinga í safninu, þar sem þeir fá tækifæri til að spreyta sig á 

sköpunartengdum verkefnum og skiptast á skoðunum við listamenn. Boðið er upp á 

fjölbreytta dagskrá tengda sjónlistum. Góð aðstaða er til að horfa á kvikmyndir úr safneign 

Pompidou safnsins og búa til eigið efni (DIY). Unglingar er sá markhópur sem söfn eiga oft 

erfitt með að ná til, og því er Studio 13/16 frábært dæmi um velheppnaða leið til að efla 

tengsl milli unglinga með fjölbreyttan bakgrunn sem vinna að sameiginlegu áhugamáli og 

efla þannig borgaralega virkni þeirra. 



40 

 

Módel af „Nám til að takast á við breytingar“ (e. „Learning for Change“):

  

Mynd 1: Módel 

Framlag safna: 

- Glefsur (e. prompts)  

- Starfsfólk safna (e. facilitators) 

- Samkomustaður (e. contact zone) 

- Starfsvettvangur (e. platform for practice)  

- Endurgjöf (e. feedback) 

- Verkefni (e. projects) 

- Dagskrá (e. programs) 

- Tengslanet (e. networks) 

Færni: 

- Sjálfstýrt nám (e. self-directed learning) 

- Gagnrýnin hugsun (e. critical thinking) 

- Samstarf og samskipti á milli menningarheima (e. intercultural communication) 

- Sköpun og frumkvæði/drifkraftur (e. creativity and taking initiative) 

- Borgaraleg þátttaka (e. civic engagement). 

Eiginleikar: 
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- Innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) 

- Samkennd og samhengisgreind (e. empathy and contextual intelligence) 

- Styrkur/seigla (e. resilience) 

- Félags- og menningarauður (e. social and cultural capital) 
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4 Skólaheimsóknir í söfn  

4. 1 Menntunarhlutverk safna  

Í íslensku safnalögunum segir að megintilgangur safna sé að skila menningar- og náttúruarfi 

Íslands „til komandi kynslóða, veita fólki aðgang að honum og stuðla að aukinni þekkingu á 

þessari arfleið og tengslum hennar við umheiminn“ (Safnalög nr. 141/2011). Viðurkennd 

söfn eiga að veita nemendum skóla sem heimsækja söfn í skipulögðum námsferðum ókeypis 

aðgang.  

Af ofangreindu má sjá að það er á ábyrgð safna að veita komandi kynslóðum tækifæri 

til menntunar í söfnum. Börn og ungmenni eru mikilvægur markhópur safna, því þau eru 

safngestir framtíðar. Samstarf safna og skólakerfisins er því mjög þýðingarmikið, og móttaka 

skólahópa er ein af megin stoðum safnfræðslu.  

Síðustu ár hafa íslensk stjórnvöld lagt áherslu á aukin samskipti milli skóla og 

menningarstofnanna, þar á meðal safna. Á árunum 2014-2017 var sett á laggirnar 

aðgerðaráætlun á vegum Mennta- og menningaráðuneytisins með það fyrir augum að styrkja 

þessi samskipti. Áætlunin byggðist á menningarstefnu stjórnvalda frá árinu 2013: 

Menningarlæsi og menningarþátttaka eru veigamikil atriði í uppvexti barna og unglinga. Aðgengi 

þeirra að menningu eykur þeim víðsýni og umburðarlyndi, og þátttaka í menningarstarfi eykur vitund 

um lýðræði, réttlæti og sögulegt samhengi. Þannig er líklegt að þroski og færni borgaranna til 

samfélagslegrar þátttöku eflist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). ar 

4. 2 Söfn sem sjálfstæðar menntastofnanir 

Skólar eru formlegar menntastofnanir, á meðan söfn teljast hinsvegar til óformlegra 

menntastofnanna. Munurinn felst einkum í því að í skólum er stefnt að ákveðnum ytri 

markmiðum, eins og t.d. að fá góðar einkunnir eða prófgráðu. Ólíkt því sem margir halda þá 

krefst óformlegt nám í söfnum mikils undirbúnings og skipulags (King 2016b, bls. 3-7). 

Brad King (2016c, bls. 63-67) telur að sambandið milli safna og skóla sé mjög 

mikilvægt út frá sjónarhorni menntunar. Hin síðustu ár hafi þetta samband verið að breytast; 

söfn vilji ekki lengur láta líta á sig sem eins konar þjónustuaðila eða viðbót við formlega 

skólakerfið, heldur miklu fremur sjálfstæðar menntastofnanir sem standi þeim jafnfætis 

varðandi gæði menntunar. Í dag sé áherslan hjá söfnum meira í þá átt að bjóða upp á menntun 

sem byggi á gagnrýnni hugsun og öðrum mýkri skapandi leiðum (e. soft skills), sem búi 

nemendur undir lífið sjálft.  
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King bendir á að mennta- og félagsstofnanir samfélagsins séu sífellt að verða líkari 

innbyrðis; þær séu með svipuð gildi, kennsluleiðir og markmið. Þetta kennslufræðilega 

samrennsli (e. confluence) skapi ákveðin tækifæri til samstarfs meðal stofnananna. Það hefur 

því sjaldan verið mikilvægara fyrir söfn að eiga í góðri samvinnu (e. cooperative learning) 

við aðrar stofnanir. 

King telur að söfn í dag sem bjóði upp á safnfræðslu, njóti meiri viðurkenningar frá 

formlega skólakerfinu en þau gerðu áður. Nýjustu áherslurnar innan menntastofnanna, hvort 

sem þær eru formlegar eða óformlegar, séu að efla sköpun, nýsköpun og gagnrýna hugsun, 

svo dæmi séu tekin; þætti sem eigi sér rætur að rekja til hinnar nýju kennslufræði (e. new 

pedagogies). Allt séu þetta þættir sem söfn séu sérstaklega vel til þess fallin að kenna. 

Formlega skólakerfið sé búið að átta sig á því að söfn hafi ýmislegt fram að færa, sem að 

styður hefðbundið nám í skóla, enda sé góð og öflug safnfræðsla byggð á faglegum nálgunum 

menntunar- og safnafræða.  

King bendir á að það sé lykilatriði að söfn og skólar vinni saman á 

jafningjagrundvelli, þar sem sameiginlega markmið beggja aðila sé að bæta gæði menntunar 

hjá börnum og ungmennum. King segir að farsælasta leiðin í samstarfi stofnananna sé að söfn 

hafi frumkvæði að þarfagreiningu (e. needs assessment), þar sem tekið sé mið af þörfum 

skóla. Í framhaldinu útbúi söfn viðeigandi fræðsluefni, þar sem hugað sé að tilgangi og 

markmiði náms út frá þörfum nemenda. King segir að allt þetta ferli krefjist mikils 

undirbúnings og skipulags bæði af hálfu safna og skóla. 

4. 3 Aðalnámskrá og fræðsluramminn “Nám til að takast á við breytingar” 

Í sameiginlegum hluta Aðalnámskrár fyrir leik- grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 15) er almenn menntun skilgreind sem menntun sem 

eigi að stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs. Þá 

eigi hún að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum, og þar með 

hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. Þar segir jafnframt að almenna menntun 

öðlist fólk víðar en í skólakerfinu og að hún byggist á fjölbreyttu námi. 

Við samningu sameiginlegs hluta Aðalnámskrár fyrir hin þrjú skólastig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 15-18) hafa verið þróaðir sex grunnþættir sem mynda 

kjarna þeirrar menntastefnu sem efni námskrárinnar byggir á. Það má líta á grunnþættina sem 

leiðarljós í almennri menntun á öllum skólastigum. Grunnþættirnir eru: Læsi, sköpun, 
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heilbrigði og velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindum ásamt sjálfbærni. Um tilgang 

grunnþáttanna segir: 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni 

læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 

Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að 

viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 16). 

Í þeim hluta Aðalnámskrár sem fjallar um greinasvið grunnskólanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 86-87) er talað um mikilvægi þess að skapa vettvang til 

að þroska með nemendum hæfni í anda grunnþáttanna. Við lok 4., 7. og 10. bekkjar eru því 

sett fram sérstök hæfniviðmið fyrir námsgreinar eða svið. Með því að skilgreina hæfniviðmið 

í námi frá upphafi skólagöngu og allt til námsloka, er verið að tryggja að markmiðum um 

hæfni nemenda í einstökum námsgreinum hafi verið náð. Um er að ræða hæfni sem leggur 

grunninn að alhliða þroska nemenda, eins og t.d. hæfni til tjáningar, gagnrýninnar hugsunar, 

hæfni til samstarfs við aðra, sjálfsþekkingu, ábyrgðar og sjálfstæðis, frumkvæðis og skapandi 

hugsunar. Grunnþættir menntunar tengjast allir innbyrðis og eru háðir hvor öðrum. Með því 

að hugsa námið út frá þeim, má fá meiri heildarsýn um menntun í formlega skólakerfinu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 16-17 og 36). 

Hér á eftir er ætlunin gera stuttlega grein fyrir hinum sex grunnþáttum menntunar í 

Aðalnámskrá sem eru hafðir sem leiðarljós í námi fyrir leik, grunn og framhaldsskóla, og 

bera þá saman við færni- og eiginleikaþætti fræðslurammans „Nám til að takast á við 

breytingar”. Það er áhugavert að komast að því hvort um kennslufræðilegt samrennsli milli 

hinna tveggja menntastofnanna; skóla og safna, sé að ræða eins og King benti á að væri 

algent á 21. öld. Í framhaldinu er svo spurt hvort fræðsluramminn „Nám til að takast á við 

breytingar“ sé álitlegur kostur fyrir söfn að nota í safnfræðslu fyrir skóla? Í þessu sambandi 

mun ég kanna hvort fræðsluramminn uppfylli þarfir Aðalnámskrá með tilliti til 

námsmarkmiða; og því er sérstök áhersla lögð á að skoða hæfniviðmið við grunnskólalok.  

Læsi 

 Í Aðalnámskrá er lögð mikil áhersla á grunnþáttinn læsi. Í hugum flestra tengist læsi fyrst og 

fremst þeirri færni að ná tökum á lestri og skrift. Í Aðalnámskrá snýst læsi þó fyrst og fremst 

um sköpun merkingar og er nátengt gagnrýnni hugsun. Í námsskránni er fjallað um margar 

gerðir af læsi, og sérstök áhersla er lögð á starfrænt læsi, miðlunarlæsi og menningarlæsi. 

Stafrænt læsi er vísun í stafræna miðla sem nota má til fjölþættrar merkingarsköpunar í 
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nútímasamfélagi.  Í miðlunarlæsi læra nemendur að leggja mat á miðlað efni, en fá líka 

þjálfun í að nota ólíka miðla við nám sitt. Menningarlæsi felur í sér að vera læs á sína eigin 

menningu og samfélag (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 18-19). 

Í Aðalnámskrá kemur sögulæsi fyrir í tengslum við hæfniviðmið fyrir samfélagsfræði 

á efsta stigi grunnskólans. Þar segir að nemendur eigi að geta “gert sér grein fyrir hlutverki 

heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og sameiginlegum minniningum” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 197-199). Í öðru hæfniviðmiði fyrir sömu námsgrein og 

aldurstig er ætlast til að nemendur geti útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í munum, 

hefðum, textum og minningum. 

 Í Aðalnámskrá er einnig fjallað um myndlæsi í sambandi við hæfniviðmið fyrir 

sjónlistir: „Að rýna í listaverk hjálpar okkur að skilja söguna, menningu og samfélagið í heild 

á sama tíma og það hjálpar okkur að eflast sem persónur“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 147). Þar kemur einnig fram að eitt af hæfniviðmiðum 

sjónlista við grunnskólalok sé að nemendur að geti greint, borið saman og lýst ýmsum stílum 

og stefnum í myndlist og hönnun, bæði á Íslandi og erlendis„ og tengt það við þá menningu 

sem þeir eru sprottnir úr (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 149). Annað 

hæfnivið fyrir sömu námsgrein og aldurstig, leggur áherslu á að nemendur geti „túlkað 

listaverk og hönnun með tilvísun í eigin reynslu, nærumhverfi, samtímann, siðfræði og 

fagurfræði“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 149). 

Ljóst er að grunnþátturinn læsi í Aðalnámskrá á margt sameiginlegt með færniþættinum 

gagnrýnni hugsun í fræðslurammanum. Að vera læs á ýmislegt, eins og t.d. samfélag, þýðir að 

viðkomandi sé fær um að beita gagnrýnni hugsun á samfélagsleg málefni. Þrátt fyrir að 

gagnrýnin hugsun teljist ekki til eins af grunnþáttum menntunar í Aðalámskrá, þá er hún 

sérstakur áhersluþáttur sem fléttast saman við alla grunnþættina. Skólakerfið telur gagnrýna 

hugsun mjög mikilvæga í öllu námi, enda segir í námsskránni:   

Efla ber rökhugsun og gagnrýna hugsun nemenda sem og skapandi hugsun og lausnaleit. Nemendur 

eiga að þjálfast í því að rökræða mál sitt í ræðu og riti. Mikilvægt er að nemendur læri að ígrunda eigin 

hugsanir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 38). 

Í Aðalnámskrá er bæði fjallað um sögulæsi og myndlæsi sem ákveðna gerð af læsi 

sem mikilvægt sé að nemendur kunni skil á. Í fræðslurammanum eru sögulæsi og myndlæsi 

gert hátt undir höfði, enda kennsluleiðir sem henta söfnum sérlega vel. Sum af hinum 

fyrrnefndu hæfniviðmiðum fyrir samfélagsfræði, eins og t.d. að nemendur eigi að geta útskýrt 
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með dæmum hvernig sagan birtist í munum, eru þess eðlis að sögusöfn henta mun betur til 

kennslu heldur en skóli. Að sama skapi er áhrifaríkara að uppfylla það hæfniviðmið fyrir 

sjónlistir sem felst í því að nemendur eigi að geta rýnt og túlkað listaverk, í umhverfi 

listasafna fremur en í skólastofu. 

Af ofangreindu má sjá að söfn sem starfa í anda fræðslurammans „Nám til að takast á 

við breytingar“ eru góður vettvangur til að kenna sögu- mynd- og menningarlæsi. En þau eru 

líka góður staður til að vinna með læsi í hefðbundnum skilningi, t.d. hjá þeim nemendum sem 

af einhverjum ástæðum eru seinfærir í lestri. Á síðustu árum hafa íslenskir skólar lagt 

sérstaka áherslu á að efla læsi hjá nemendum sínum, sér í lagi þess þáttar sem snýr að örvun 

málþroska og lesskilnings. Samvinna safna og skóla gæti skipt sköpum í þessum efnum. 

Sköpun 

Sköpun er annar grunnþáttur sem hefur mikið vægi í Aðalnámskrá. Þar segir að í sköpun felist 

í að „uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með 

möguleika“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 24). Þó sköpun sé almennt 

tengd við list- og verkgreinar í námsskránni, þá er sköpun sem grunnþáttur ekki aðeins 

bundin við þær greinar. Þannig er t.d. bent á að vinnubrögð í listsköpun og vísindum eigi 

margt sameiginlegt, sem í báðum tilvikum einkennist af sköpunargleði, frumkvæði og 

frumleika. Að mati skólayfirvalda er æskilegt að sjá slík vinnubrögð í sem flestum 

námsgreinum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 24). Í námsskránni er 

jafnframt lögð áhersla á þá hugsun að sköpunarferlið skipti ekki síður máli en afrakstur 

verksins, því að „glíman við viðfangsefnið og það að finna lausn getur verið umbun sköpunar 

í sjálfu sér“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 24).  

Áhersla á þátt sköpunar má greina í mörgum hæfniviðmiðum fyrir list- og 

verkgreinar. Við grunnskólalok á nemandi t.d.  að geta „hagnýtt þá sérhæfðu leikni og 

þekkingu sem hann hefur öðlast á skapandi hátt og sýnt frumkvæði” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 142). Annað dæmi tengist textílmennt fyrir sama 

skólastig, þar sem ætlast er til að nemandi geti „beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun 

og textílvinnu“. Þar segir ennfremur að ætlast sé til að “nemandi geti unnið sjálfstætt eftir 

vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar og greint frá mismunandi nálgun við vinnuna” 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 159). 
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Grunnþátturinn sköpun í Aðalnámskrá er í takt við eiginleikaþátt sköpunar í 

fræðslurammanum. Í rauninni eru þessir tveir þættir mjög líkir innbyrðis. Báðir hvetja þeir til 

þess að börnum og ungmennum séu sköpuð skilyrði til skapandi hugsunar og skapandi vinnu.  

Söfn og umhverfi þeirra eru frábær staður til að vinna verkefni í anda sköpunar, þátt 

sem bæði Aðalnámskrá og fræðsluramminn gera hátt undir höfði. Hið frjóa umhverfi safna 

getur veitt nemendum innblástur til nýrra verka. Sköpun er oft fyrst og fremst tengd við 

listasöfn, en sköpun getur farið fram á hvaða safni sem er. Brad King bendir á að sköpun sé 

góð leið til að festa nám í safni betur í hugum barna og ungmenna (2016a, bls. 174).  Söfn 

þurfa að vera vakandi fyrir því að koma auga á tækifæri til sköpunar í tengslum við safnkost 

sinn. Í þessu sambandi skiptir máli að söfn hafi rými til að bjóða upp á smiðjur af ýmsu tagi. 

Heilbrigði og velferð 

Heilbrigði og velferð er einn af grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá, og um það segir:  

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það ræðst af flóknu samspili 

einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að 

velferð og vellíðan enda verja börn og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 23).  

Í þessu sambandi er m.a. fjallað um mikilvægi þess að efla færni barna og ungmenna í 

samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, markmiðasetningu og 

streitustjórnun. Einnig er bent á að skólakerfið þurfi að taka mið af þörfum allra barna og 

ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Samvinna við foreldra og aðra aðila í nærumhverfinu 

sé forsenda þess að ná góðum árangri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 23). 

Í Aðalnámskrá eru sett fram hæfniviðmið fyrir lífsleikni við grunnskólalok, þar sem 

markmiðið er almennt séð að efla hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og mynda tengsl 

við aðra. Dæmi um slík hæfniviðmið er t.d. þegar nemendur eiga að geta “lýst 

margbreytileika tilfinninga og bent á víxlverkun tilfinninga, hugsunar, hegðunar og 

samskipta” (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 201). Í öðru hæfniviðmiði er 

ætlast til að nemendur geti „sýnt sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum og 

samstarfi við ólíka einstaklinga“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 203). 

Ofangreind dæmi um hæfniviðmið endurspegla vel áherslur Aðalnámskrá þegar 

kemur að heilbrigði og velferð barna og ungmenna. Þau ríma vel við eiginleikaþættina tvo; 

styrk og samkennd í fræðslurammanum. Í báðum þessum þáttum er tilfinninga- og 

félagsgreind í forgrunni. Blankenberg höfundur fræðslurammans (2016, bls. 38) leggur 
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sérstaka áherslu á samkennd sem mikilvægan eiginleika í samfélagi 21. aldar. Hugtakið 

samkennd kemur hins vegar ekki fyrir í Aðalnámskrá, en þar er aftur á móti minnst á 

samhygð og siðgæðisvitund í svipaðri merkingu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, 

bls. 37 og 2013, bls. 197). Í einu hæfniviðmiði fyrir lífsleikni við lok grunnskóla, er vísað til 

samkenndar á mjög sambærilegan hátt og í fræðslurammanum. Í báðum tilvikum eiga 

nemendur að geta „sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og 

tímum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 202 og Blankenberg 2016, bls. 38-

39). Hér er bæði skírskotun í samkennd sem snýr að tilfinninga- og félagsgreind í 

samtímanum, og líka sögulega samkennd sem eykur skilning á aðstæðum forfeðranna. 

Söfn sem nota fræðslurammann „Nám til að takast á við breytingar“ í safnfræðslu, eru 

vel sett þegar kemur að því að vinna með heilbrigði og velferð; grunnþátt sem Aðalnámskrá 

leggur mikla áherslu á. Eins og Blankenberg bendir réttilega á, þá er hægt að bjóða upp á 

viðburði og námskeið af ýmsu tagi sem hafa það að markmiði að efla velferð og vellíðan 

almennt hjá börnum og ungmennum (2016, bls. 38 og 40). Þannig væri t.d. hægt að kenna 

nemendum að ná tökum á streitu með því að bjóða upp á núvitund með vísun í safnkost.  

Höfundur fræðslurammans leggur áherslu á að söfn tengi viðfangsefni sín við 

samtíma fólks (2016, bls. 34). Í þessu sambandi má benda á að farsóttir og náttúruhamfarir 

sem eiga sér stað í samtíma, geta valdið vanlíðan hjá nemendum. Söfn eru í kjörstöðu til að 

útbúa dagskrá sem að styrkir fólk á erfiðum tímum. Að sama skapi er auðvelt að tengja bæði 

farsóttir og náttúruhamfarir við sögulega fortíð, og því skapast gott tækifæri til að vinna með 

sögulega samkennd hjá nemendum. 

Eins og áður segir í Aðalnámskrá, þá er það á ábyrgð skóla að taka mið af þörfum 

einstakra barna í samvinnu við aðra aðila nærumhverfisins, Í fræðslurammanum eru söfn 

hvött til að leggja skólum lið við að styrkja einstök börn sem tilheyra viðkvæmum hópum. 

Þau eru í góðri aðstöðu til að bjóða upp á sérsniðin námskeið fyrir börn og ungmenni sem af 

einhverjum ástæðum eru að glíma við vandamál. Undanfarið hefur borið töluvert á einelti 

innan skólakerfisins, og þar gætu söfn lagt sitt af mörkum í samvinnu við aðrar stofnanir. Á 

þann hátt væru söfn að vinna mikilvægt starf í þágu samfélagsins, eins og bæði Blankenberg 

og King telja svo mikilvægt. 
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Jafnrétti  

Jafnrétti telst til grunnþátta Aðalnámsskrár. Í námsskránni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 22) er á öllum skólastigum lögð áhersla á menntun sem 

tekur mið af jafnrétti og réttlæti. Jafnrétti er víðfeðmt hugtak sem nær til margra þátta, t.d. 

kyns, fötlunar, kynhneigðar, menningar, stéttar, trúarbragða, þjóðernis og búsetu. 

Jafnréttismenntun felur m.a. í sér að kenna börnum og ungmennum að hugsa á gagnrýnin hátt 

um viðteknar hugmyndir og stofnanir samfélagsins, og greina þær aðstæður sem leiða til 

mismunar hjá sumum samfélagshópum og forréttinda hjá öðrum.  

Með grunnþættinum jafnrétti er jafnframt lögð á áhersla á að nemendur læri um 

menningu, trúarbrögð og tungumál annarra þjóða. Í þessu sambandi telur íslenska skólakerfið 

mikilvægt að börn og ungmenni átti sig á þróun Íslands sem fjölmenningarsamfélags, og 

hvernig hægt sé að hlúa sem best að því (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 

22).  

Samkvæmt hæfniviðmiði fyrir samfélagsfræði við grunnskólalok, er ætlast til að 

nemendur geti „útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, 

borið virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 202). Í öðru hæfniviðmiði fyrir sömu námsgrein og 

aldurstig, segir að nemendur eigi að geta „sýnt sjálfstraust og virðingu í margvíslegum 

samskiptum og samstarfi við ólíka einstaklinga“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

2013, bls. 203). 

Það er margt líkt með grunnþættinum jafnrétti í Aðalnámskrá og færniþætti 

fræðslurammans sem snýr að samstarfi og samskiptum á milli menningarheima. Þar bendir 

höfundurinn Blankenberg á mikilvægi þess að efla færni barna og ungmenna í 

fjölmenningarlegum samskiptum, enda sé fjölmenning einkenni samfélaga á 21. öld (2016, 

bls. 43).  

Að sama skapi má greina ákveðin samhljóm jafnréttis í Aðalnámskrá við félags- og 

menningarauð, sem er einn af eiginleikaþáttum fræðslurammans. Í Aðalnámskrá segir að „í 

skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 22). Þar kemur einnig fram að mikilvægt sé að 

nemendur séu meðvitaðir um ólíkt aðgengi fólks að samfélagslegum gæðum eftir t.d. stétt, 

búsetu og fjárráðum. Blankenberg talar á svipuðum nótum í fræðslurammanum (2016, bls. 

42-43). Hún bendir m.a. á að skólahópar séu ákveðin jöfnunartæki, þar sem öll börn, óháð 
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stétt og stöðu, fái jöfn tækifæri til að heimsækja söfn. Á þann hátt styðji söfn við 

menningarauð barna og ungmenna, sem hafi jákvæð áhrif á félagsauð safna. Fullorðnir sem 

heimsækja söfn reglulega eru líklegri til að hafa farið í safnaheimsóknir sem börn, ýmist með 

skólum eða fjölskyldu. 

Fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ uppfyllir þarfir Aðalnámsskrár 

varðandi nálgun í jafnréttismenntun. Jafnrétti nær til margra þátta, sem allir eru mikilvægir; 

ekki síst sá þáttur sem snýr að fjölmenningu. Söfn eru tilvaldir staðir til að styðja við jafnrétti 

í sinni fjölbreyttustu mynd. Góð samvinna við skólakerfið skipir höfuð máli.  

Lýðræði og mannréttindi 

Í Aðalnámskrá er lýðræði- og mannréttindi talin til grunnþátta menntunar, enda þykir 

mikilvægt að undirbúa börn og ungmenni fyrir þátttöku í lýðræðissamfélagi. Forsenda 

lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og borgaraleg virkni. Besta leiðin til að styrkja þessa þætti 

að mati skólayfirvalda, er að efla gagnrýna hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins. 

Jafnframt þurfi að kynna fyrir nemendum grundvallarréttindi samfélagsþegnanna með 

hliðsjón af íslenskri löggjöf og alþjóðasamningum. Í þessu sambandi er sérstök áhersla lögð á 

barnasáttmála sameinuðu þjóðanna, þar sem hann fjallar um réttindi barna og ungmenna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 16 og 21). Samkvæmt Aðalnámskrá er 

áhrifaríkast að kennsla í lýðræði- og mannréttindum fari bæði fram innan skólans og í 

„samtarfi út fyrir veggi skóla“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 21). 

Í hæfniviðmiðum fyrir samfélagsfræði við lok grunnskóla, segir að nemandi eigi að 

geta „tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu“. Þar segir einnig að ætlast 

sé til að nemandi geti „rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og 

gildismat, sýnt ábyrgð í samskiptum, umgengni og lífsháttum, m.a. með vísan til réttinda 

samkvæmt alþjóðasáttmálum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013, bls. bls. 202). 

Grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi eins og honum er lýst í Aðalnámskrá, passar 

vel við færniþáttinn; borgaraleg þátttaka í fræðslurammanum. Hugmyndafræðin að baki 

báðum þessum þáttum er sú sama; að þjálfa þá færni sem þarf til að börn og ungmenni verði 

hæfir og ábyrgir borgarar í lýðræðissamfélagi. Að sama skapi þykir mikilvægt að upplýsa 

nemendur um helstu reglur og stofnanir samfélagsins. Í báðum tilvikum er megin áherslan á 

gagnrýna hugsun, þátttöku og samræðu, eins og endurspeglast vel í áðurnefndum 

hæfnviðmiðum fyrir samfélagsfræði við grunnskólalok. 
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Söfn eru ákjósanlegur vettvangur til að styðja við alla hina fyrrnefndu þætti sem hafa 

jákvæð áhrif á lýðræði og mannréttindi. Sú skoðun er í takt við það sjónarmið skólayfirvalda 

að kennsla í lýðræði- og mannréttindum skuli ná út fyrir veggi skólastofunnar. Söfn eru 

uppfull af spennandi hlutum sem vekja forvitni nemenda, og eru því góðar kveikjur að 

umræðum. Börn og ungmenni fá æfingu í að tjá sig og hlusta á sjónarmið annarra, og þjálfast 

þannig í gagnrýnni hugsun sem er undirstaða lýðræðis. Það er hægt að þjálfa gagnrýna 

hugsun með mismunandi kennsluleiðum, t.d. sögulæsi og myndlæsi. Báðar þessar leiðir 

hvetja til virkni gesta sem hefur góð áhrif á borgaralega þátttöku. 

Sjálfbærni 

Sjálfbærni hefur mikið vægi í Aðalnámskrá, enda málefni sem verið hefur í brennidepli á 21. 

öld. Þó að sjálfbærni teljist þar til sjálfstæðs grunnþáttar, þá gætir áhrifa hennar einnig í 

hinum grunnþáttunum. Í námsskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 17) 

er góð útskýring á hugmyndafræði þessa mikilvæga þáttar:  

Sjálfbærni snýst um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. Sjálfbærni felur í sér 

virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti, ekki bara í nútíma 

heldur og gagnvart komandi kynslóðum. 

Íslenska skólakerfið leggur áherslu á að nemendur skilji, þekki og virði náttúruna. 

Umhverfisvernd og loftslagsbreytingar eru dæmi um viðfangsefni á þessu sviði. Einnig þykir 

mikilvægt að börn og ungmenni öðlist skilning á efnahagsþætti sjálfbærar þróunar. Í því 

sambandi er m.a. gert grein fyrir afleiðingum óhóflegs ágangs á náttúruauðlindir, og hvernig 

framleiðsla og neysla eru óaðskiljanlegir þættir samfélagsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011, bls. bls. 20). Samkvæmt Aðalnámskrá felst 

sjálfbærnimenntun ekki síst í því að nemendur læri að takast á við ýmis álitamál og 

ágreiningsefni. Eitt af markmiðum sjálfbærnináms er að styrkja getu nemenda til aðgerða. Í 

því felst þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum sem leggur grunninn að þátttöku barna og 

ungmenna í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. bls. 20-21). 

Í fræðslurammanum er sjálfbærni ekki gefið eins mikið rými og í Aðalnámskrá. Þar er 

sjálfbærni ekki sérstakur grunnþáttur, en engu að síður gætir áhrifa sjálfbærni á 

fræðslrammann, og þá sérstaklega í samfélagslegu samhengi. Eftirfarandi tilvísun úr 

Aðalnámskrá fellur vel að áherslum fræðslurammans: 

Í samfélagslegu tilliti snýst hugmyndafræðin (sjálfbærni) um jöfnuð, innan kynslóðar og á milli 

kynslóða. Til þess að ná jöfnuði þurfum við að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa skilning á 
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fjölbreytileika mannlífs og tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé gert jafn hátt undir 

höfði. Í margbreytileika felst styrkur sem getur unnið bug á fátækt, stuðlað að friði og tryggt lífsskilyrði 

og lífsgæði fyrir alla hvar í heiminum sem þeir búa. Að gera sér grein fyrir mikilvægi eigin velferðar og 

annarra er forsenda sjálfbærrar þróunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. bls. 20). 

Hér svipar margt til eiginleikaþáttarins félags- og menningarauðs fræðslurammans, 

þar sem áherslan er á jöfnuð og réttlæti. Einnig má finna samhljóm við færniþáttinn samstarf 

og samskipti milli menningarheima í fræðslurammanum, en þar er mælt með samvinnu 

fjölbreyttra menningarhópa á jafningjagrundvelli. 

Það er hægt að vinna með sjálfbærni á fjölbreyttan hátt í safnaumhverfi. Söfn eru 

kjörin vettvangur fyrir umræður sem snúast um ýmis ágreiningsefni og álitamál. Í úrlausnum 

slíkra viðfangsefna, reynir á gagnrýna hugsun nemenda. Það er því góð leið í safnfræðslu að 

tengja hinn mikilvæga færniþátt fræðslurammans; gagnrýna hugsun, við sjálfbærniverkefni af 

ýmsu tagi. Á söfnum verður fortíðin ljóslifandi, og stundum er hægt að nota söguna til að 

varpa nýju ljósi á álitamál samtímans. Með því að líta aftur er hægt að skilja margt sem er að 

vefjast fyrir fólki í samfélagi 21. aldar, og jafnvel leysa vandamál.  

Söfn eru vel til þess fallin að vinna með sjálfbærni í tengslum við sköpun af ýmsu 

tagi. Í Aðalnámskrá segir að sköpun snúist ekki aðeins um það sem sé frumlegt og nýtt, 

heldur einnig hagnýtingu þess sem fyrir er (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 

bls. 24). Sköpun er færniþáttur sem einnig er gert hátt undir höfði í fræðslurammanum. Í 

samhengi við sjálfbærni er áhrifaríkt að nemendur átti sig á því að endurnýting dregur úr 

neyslu. List- og verkgreinar henta sérstaklega vel í sjálfbærninámi, því með því t.d. að læra 

að laga það sem hefur bilað, ásamt því að búa til eitthvað frá eigin brjósti, er verið að minnka 

neyslu. Í safnaumhverfi er einnig tilvalið að bera saman sjálfbært líf forfeðranna við 

neysluhyggju samtímafólks, og læra þannig ýmislegt af nýtni og hófsemi genginna kynslóða. 

4.4 Samantekt 

Þegar Aðalnámskrá og fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ eru borin saman, 

þá kemur í ljós að þau eiga margt sameiginlegt. Í báðum tilvikum er um að ræða leiðarvísa í 

námi sem eru hugsaðir til að styðja við heildstæða almenna menntun barna og ungmenna. 

Sem fyrr segir nær Aðalnámskrá til formlega skólakerfisins, á meðan fræðsluramminn nær til 

óformlegs náms í söfnum. Í skilgreiningu á almennri menntun í Aðalnámskrá, kemur fram að 

hún eigi að stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs, 

og jafnframt efla skilning hans á eiginleikum sínum. Þar segir einnig að almenna menntun 
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öðlist fólk víðar en í skólakerfinu og að hún byggist á fjölbreyttu námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 15). Þessi skilgreining er samhljóma áherslum 

fræðslurammans um menntun barna og ungmenna í söfnum.  

Bæði í Aðalnámskrá og fræðslurammanum byggir námið á grundvallarþáttum, sem er 

ætlað að undirstrika meginatriði í almennri menntun. Þessir þættir eru háðir hver öðrum og 

tengjast innbyrðis. Með því að hugsa námið út frá þeim má fá heildstæðari nálgun á 

viðfangsefni, hvort sem um er að ræða í skóla eða safni. Frá kennslufræðilegu sjónarmiði eru 

þessir þættir runnir frá rótum gagnrýnnar kennslufræði. 

Það er hugmyndafræðilegur skyldleiki á milli grunnþátta Aðalnámskrár og færni- og 

eiginleikaþátta fræðslurammans. Sumir þættirnir eru nákvæmlega eins upp byggðir, eins og 

t.d. sköpun. Þó er algengara að þættirnir skarist innbyrðis, t.d. nær sá þáttur sem lýtur að 

jafnrétti í Aðalnámskrá, til tveggja þátta fræðslurammans sem eru félags/menningarauður 

annars vegar og samstarf/samskipti milli menningarheima hins vegar.  

Sjálfbærni er sérstakur gunnþáttur sem kemur eingöngu fyrir í Aðalnámskrá. Áhrifa 

sjálfbærni gætir þó að einhverju leyti í fræðslurammanum. Á sama hátt eru tveir þættir sem 

eiga sér ekki samsvörun í Aðalnámskrá; innri áhugahvöt og sjálfstýrt nám. Þessir þættir 

tengjast námi í söfnum sterkum böndum, enda eru áhugi og val aðalsmerki safnfræðslu. Þó 

áhugahvötin fái ekki mikið rými í þeim hluta Aðalnámskrár sem snýr að grunnskólanum, þá 

er engu að síður fjallað um nauðsyn þess að taka mið af áhuga nemenda í námi. Í því 

sambandi er boðið upp á valnámskeið á unglingastigi grunnskóla. Í þeim hluta Aðalnámskrár 

sem snýr að framhaldsskólastigi, er meiri áhersla lögð á val varðandi námsleiðir. Nám í 

framhaldsskóla miðast við að koma til móts við ólíkar þarfir og óskir nemenda með því að 

bjóða fjölbreyttar leiðir til náms, og veita þannig tækifæri til að stunda nám eftir áhugasviði 

hvers og eins. 

Að sama skapi þykir skipta máli að efla sjálfstæð vinnubrögð í skóla, hvort sem er á 

grunn- eða framhaldsskólastigi, en slíkt viðhorf rímar vel við sjálfstýrt nám safna 

fræðslurammans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, bls. 23, 56 og 2013, bls. 143). 

Fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar“ er álitlegur kostur fyrir söfn að 

nota í safnfræðslu. Bæði er hann heildstæð kennslufræðileg nálgun sem er sérsniðinn fyrir 

söfn, og eins fellur hann vel að áherslum Aðalnámskrár. Það er skólum í hag að nýta sér söfn 

sem starfa í anda fræðslurammans, sem námsvettvang. Söfn eru t.d. góðir staðir til að vinna 

með alla sex grunnþætti menntunar í Aðalnámskrá, þar sem gildi, kennsluleiðir og markmið 
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þeirra eru í takt við færni- og eiginleikaþætti fræðslurammans. Það er því ljóst að um 

kennslufræðilegt samrennsli á milli tveggja jafngildra menntastofnanna; safna og skóla, er að 

ræða. Slíkt samrennsli skapar ótal tækifæri til samstarfs og samvinnu þeirra á milli.  

Sumar námsgreinar eru þess eðlis að safnið hentar mun betur til kennslu en 

skólastofan. Þannig getur umhverfi safna virkað örvandi fyrir nám, og veitt nemendum 

innblástur. Samfélagsfræði og list- og verkgreinar eru gott dæmi um slíkar námsgreinar, því 

þar skipta gagnrýnin hugsun og sköpun höfuð máli. Þá eru söfn líka vel til þess fallin að vera 

með þverfaglegar nálganir í kennslu. Mestu máli skiptir að tvinna markvisst saman 

safnaheimsóknir við skólanám, þar sem markmiðið er að styðja við almenna menntun 

nemenda. Að læra er „að breytast og þroskast“.  Söfn geta stuðlað að breytingum til góðs með 

öflugri safnfræðslu í samvinnu við skólakerfið. 

Fræðsluramminn „Nám til að takast á við breytingar”, er ekki aðeins álitlegur kostur 

fyrir söfn að nota í fræðslu fyrir skólahópa; hann hentar einnig vel fyrir safnfræðslu allra 

safngesta. Hér á eftir verður kynnt til sögunnar safnfræðsluverkefni, þar sem hugmyndafræði 

fræðslurammans er höfð að leiðarljósi. Verkefnið byggir á safnkosti Þjóðminjasafnsins, þar 

sem þrjú textíllistaverk frá miðöldum hafa verið valin, og eru þau öll til sýnis á grunnsýningu 

safnsins. 
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5 Safnfræðsluverkefni byggt á fræðslurammanum „Nám til að 

takast á við breytingar“ 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir fræðslurammanum „Nám til að takast á við 

breytingar“, og færð rök fyrir því að hann sé góður kostur fyrir söfn að nota í safnfræðslu á 

21. öld. Um er að ræða heildstæða nálgun í safnfræðslu sem byggir á hugmyndinni um 

símenntun, og nær til allra safngesta óháð aldri. Eins áður hefur komið fram, þá hentar 

fræðsluramminn einkar vel fyrir skóla, þar sem áherslur hans og Aðalnámskrár fara mjög vel 

saman. Í báðum tilfellum eru markmiðin þau sömu; að leggja grunninn að alhliða þroska 

nemenda. 

Í eftirfarandi safnfræðsluverkefni, er hugmyndafræði fræðslurammans höfð til 

grundvallar. Safnfræðsluverkefnið; Leikur með nál – textíllist á miðöldum er í formi 

viðburðar. Verkefnið byggir á eiginleika- og færniþáttum fræðslurammans sem eru; Innri 

áhugahvöt, gagnrýnin hugsun, sköpun, samkennd, félags- og menningarauður og borgaraleg 

þátttaka. Fyrirmyndir að verkefninu eru einnig sóttar í fleiri atriði sem fræðsluramminn 

leggur fram til stuðnings safnfræðslu. Í því sambandi má nefna hönnun viðburða, hlutverk 

safnkennara, safnið sem starfsvettvangur og samkomustaður, þáttur safnsins í myndun 

tengslanets og endurgjöf frá safngestum. 

5.1 Um viðburðinn 

Viðburðurinn Leikur með nál – textíllist á miðöldum, er hugsaður fyrir alla safngesti; jafnt 

skólahópa, fjölskyldur og aðra safngesti sem hafa áhuga á að kynnast menningararfi sínum 

betur, og efla jafnframt færni og eiginleika sína á ýmsum sviðum. Hér er verið að vinna með 

innri áhugahvöt safngesta, sem er einn af eiginleikaþáttum fræðslurammans; “Nám til að 

takast á við breytingar”.  

Sú færni sem hér er í forgunni tengist sögulegum útsaumi sem nefnist refilsaumur. 

Safngestum býðst að læra að sauma þennan forna saum, sem var algengur hér á landi á 

miðöldum, en á rætur sínar að rekja allt til landnáms. Einnig fá gestir tækifæri til að kynnast 

textíllistaverkum frá miðöldum, sem saumuð voru með refilsaumi. Listaverk geta verið 

gluggi inn í fortíðina, þar sem nýr heimur opnast. Miðaldir voru langt því frá að vera myrkar, 

eins og oft hefur verið haldið fram, heldur voru þær fullar af myndum.  

Viðburðurinn er skipulagður á þann hátt að fyrst fer fram leiðsögn með safnkennara 

þar sem þrjú textíllistaverk eru skoðuð með aðferðum myndlæsis. Myndlæsi er kennsluaðferð 
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sem byggir á gagnrýnni hugsun, sem er einn mikilvægasti færniþáttur fræðslurammans “Nám 

til að takast á við breytingar”. Hér er þátttakendum kennt „að lesa“ (að greina) listaverk. 

Fyrsta skrefið er að beina athygli þeirra að verkinu, taka eftir myndmáli þess, túlka það og að 

lokum setja í samhengi við áhifavalda þess tíma sem verkið er sprottið úr. Áherslan er á 

samtal milli safnkennara og safngesta, þar sem báðir aðilar eru virkir þátttakendur.  

Í verkefninu reynir á færni safnkennarans að kveikja á forvitni og efla áhuga gesta á 

listaverkunum. Það skiptir máli að fá þátttakendur til að ígrunda það sem horft er á, ásamt því 

að hvetja til umræðna. Það er mikilvægt að tengt sé við persónulega reynslu safngesta og 

vísað sé í samtímann, svo að námið verði merkingarbærara (hafi meiri þýðingu) fyrir gesti. Í 

þessu sambandi skiptir máli að safnkennarinn sé meðvitaður um að spyrja frekar spurninga 

þar sem reyni á gagnrýna hugsun og þátttöku gesta, í stað gamla fyrirlestrarformsins þar sem 

kennarinn einn er virkur. 

Í framhaldi af greiningu verkanna, gefst gestum tækifæri á að dýpka skilning sinn á 

viðfangsefninu enn frekar, og í því sambandi er notuð nálgun samkenndar, sem er einn af 

eiginleikaþáttum fræðslurammans. Hér er sérstaklega horft til sögulegrar samkenndar, þar 

sem hún þykir henta vel í safnfræðslu. Samið hefur verið sérstakt safnfræðsluefni þar sem 

rödd textíllistakonu frá miðöldum fær að heyrast. Söguleg samkennd er góð leið til að auka 

skilning gesta á aðstæðum genginna kynslóða. Hér er ætlunin að gestir setji sig í spor 

formæðranna, og fái m.a. innsýn í það hvernig textíllistaverk voru búin til á miðöldum. 

Áherslan er á sjálfbæra framleiðslu verkanna, þar sem íslenska ullin og vinnsla hennar gegnir 

stóru hlutverki. Hin sjálfbæra vinna formæðranna gefur tilefni til umræðna um samanburð við 

neysluhyggju samtímans og afleiðingar hennar fyrir komandi kynslóðir, eins og t.d. 

loftslagsbreytingar. Auk þess verður fjallað um önnur valin söguleg efni sem eru sérstaklega 

vel til þess fallin að setja í samhengi við þá samfélagsumræðu sem er í brennidepli, og má þar 

nefna farsóttir og eldgos. 

Í lokin er lögð áhersla á sköpun, sem er annar mikilvægur færniþáttur 

fræðslurammans. Það er mikilvægt að safnið komi auga á tækifæri fyrir skapandi og verklega 

kennslu með vísun í safnkost sinn, eins og viðburðurinn Leikur með nál – textíllist á 

miðöldum er gott dæmi um. Hér er litið til safnsins sem starfsvettvangs, þar sem gestir fá 

tækifæri til að læra refilsaum, í sérstakri list- og verkgreinasmiðju. Þar er markmiðið að gestir 

nái tökum á ákveðinni verkfærni sem byggir á gamalli hefð.  
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Refilsaumur er myndsaumur, þ.e. saumað er eftir frjálsum áteiknuðum myndum. 

Hann hentar vel fyrir stóra fleti og er auðveldur að læra. Hann er því tilvalinn bæði fyrir börn 

og fullorðna. Hér er ætlunin að gestir fái að leika sér með menningarfinn, og nýta sér hann 

sem efnivið til sköpunar. Gestir eru hvattir til að skapa „eitthvað nýtt úr gömlu“, þ.e. að nota 

hina fornu útsaumsgerð til innblásturs og sköpunar nýrra verka í samtímanum.  

. Í list- og verkgreinasmiðju er búið að koma fyrir sérstöku snertisafni með gömlum 

áhöldum tengdum ullarvinnu, sem gestir mega snerta og meðhöndla. Einnig er hægt að skoða 

sýnishorn af íslenskri ull, sem sýna mismunandi vinnslustig hennar. Þannig má sjá óunna ull 

beint af sauðkindinni, tog og þel, kembur og spunnin þráð sem ýmist er í sauðalitum eða 

jurtalitum. Textíllistaverk miðalda voru að stærstum hluta framleidd úr íslenskri ull, og því er 

viðeigandi að safnkennari sé með stutta kynningu á ullinni og vinnslu hennar. Það er jákvætt 

að gestir fái tækifæri til að snerta hluti, þar sem nám í safni er talið festast betur í minni fólks 

ef skynfæri þess eru virkjuð (Priewe, Sascha 2016, bls. 194). 

Með viðburðinum Leikur með nál – textíllist á miðöldum er verið að efla félags- og 

menningarauð hjá safngestum, sem er mikilvægur eiginleikaþáttur fræðslurammans. Það er 

áhrifaríkt að nota safnið sem samkomustað, þar sem fólk hittist, skiptist á skoðunum og fær 

tækifæri til að læra og skapa eitthvað saman, með vísun í safnkost. Eitt af markmiðum 

viðburðarins er að styrkja félagsleg tengsl safngesta og hafa þannig jákvæð áhrif á félagsauð 

þeirra. Á sama tíma er verið að auka þekkingu fólks á sínum eigin menningararfi, og styðja 

þannig við menningarauð þess. Það er mikilvægt að efla menningarauð hjá öllum 

safngestum, ekki síst hjá börnum og ungmennum. Árangursríkasta leiðin til að byggja upp 

menningarauð hjá yngri safngestum, er að hvetja til safnaheimsókna í fylgd fjölskyldu eða 

skóla. Á þann hátt myndast jákvæð menningarleg hegðun sem festist í sessi hjá börnunum, og 

smám saman vex menningarauður þeirra. Með þessu móti eru söfn að leggja sitt af mörkum 

til að stuðla að félagslegum jöfnuði.  

Með viðburðinum er verið að leggja áherslu á menningararf kvenna á miðöldum. Í 

fræðslurammanum er lögð áhersla á að menningarauður safna eigi að endurspegla fjölbreytta 

menningu sem tekur mið af ólíkum stéttum, samfélagshópum og kynslóðum. Hlutur íslenskra 

kvenna í sögu miðalda er oftast mjög rýr og rata þær sjaldan í sögubækur. Með þessum 

viðburði er verið að leiða verk óþekktra íslenskra kvenna fram í dagsljósið, og gera þau bæði 

aðgengilegri og sýnilegri fyrir gesti. 
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Með viðburðinum er einnig verið að efla borgaralega þátttöku, sem er einn af 

færniþáttum fræðslurammans. Söfn eru borgaralegar stofnanir, sem starfa í þágu allra 

borgara, og eitt mikilvægasta hlutverk þeirra er að efla borgarlega virkni. Á undanförnum 

árum hefur vægi samfélagsmiðla sífellt verið að aukast. Afleiðingarnar eru minni samskipti á 

milli fólks, auk samkeppni tengda félagslegri stöðu. Það hefur því aldrei verið mikilvægara 

fyrir söfn að standa fyrir viðburðum þar sem fólk hittist í raun og veru, og boðið er upp á 

tækifæri fyrir þátttöku á jafnræðis grundvelli. Með viðburðinum Leikur með nál –textíllist á 

miðöldum er verið að reyna að mæta þessum þörfum og leggja áherslu á að safnið sé lifandi 

samkomustaður fólks. Það er góð leið fyrir söfn að vera í samvinnu við aðrar stofnanir þegar 

kemur að skipulagningu slíkra viðburða. Í tengslum við viðburðinn er kjörið að vera í 

samstarfi við aðila sem sérhæfa sig á sviði textíls, eins og t.d. Heimilisiðnaðarfélagið og 

Myndlistaskólann í Reykjavík. Á þann hátt eru söfn að styðja við tengslanet, á milli 

safngesta, starfsfólks safna og félagasamtaka. Allir fyrrnefndir þættir hafa jákvæð áhrif á 

borgaralega þátttöku, þó að þátttaka, gagnrýnin hugsun og samræða séu í forgrunni. 

Það er mikilvægt að nota safnkostinn í þágu safngesta á sem áhrifaríkastan hátt. Það 

skiptir máli að þörfum safngesta sé fullnægt. Besta leiðin til að komast að því, er að fá 

sjónarmið gestanna sjálfra. Það er gert í formi endurgjafar, sem felst í því að gestakönnun er 

lögð fyrir safngesti í lok heimsóknar. Á þann hátt er hægt að bæta það sem betur má fara. 

5.2 Viðburðurinn aðlagaður að þörfum þriggja mismunandi hópa: 

Sem fyrr segir er viðburðurinn Leikur með nál – textíllist á miðöldum, hugsaður fyrir alla sem 

hafa áhuga á efninu; jafnt skólahópa, fjölskyldur og aðra safngesti. Það er þó nauðsynlegt að 

aðlaga viðburðinn að mismunandi þörfum, getu og áhuga þessara þriggja markhópa. Hér á 

eftir verður í stuttu máli gert grein fyrir þremur ólíkum útfærslum af viðburðinum. 

Skólahópar 

Viðburðurinn er hugsaður fyrir efsta stig grunnskóla og einnig framhaldsskóla. Þættir 

fræðslurammans „Nám til að takast á við breytingar“, eru hafðir að leiðarljósi, en þeir falla 

vel að öllum sex grunnþáttum Aðalnámskrár sem ná jafnt til grunnskólans og 

framhaldskólans.  

Viðburðurinn getur einnig nýst nemendum á öðrum stigum náms, t.d. á háskólastigi. 

Þá þarf að aðlaga viðburðinn að þörfum þeirra í samvinnu við kennara viðkomandi 

námsgreina og safnakennara. 
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Grunnskóli:  

Í grunnskólanum hentar viðburðurinn vel fyrir list- og verkgreinar á borð við textílmennt og 

sjónlistir, með snertiflöt við sjálfbærni. Hann er einnig góður fyrir samfélagsfræðigreinar 

eins og t.d. sögu, trúarbragðafræði, og lífsleikni. Hann er kjörinn fyrir valfög, því þá er það 

persónulegur áhugi nemandans sem ræður för. Það er góð leið að tvinna saman námsgreinar, 

og bjóða upp á þverfaglega nálgun. Mestu skiptir að tvinna markvisst saman safnaheimsókn 

við skólanám. Það er gott að hafa í huga að oft henta söfn betur til kennslu heldur en 

skólastofan. Raunverulegir ósviknir listgripir frá miðöldum geta veitt nemendum innblástur í 

sköpunartengdum verkefnum, auk þess sem þeir geta verið kveikja að umræðum þar sem 

reynir á gagnrýna hugsun. Einnig er mikilvægt að fá nemendur til að beita gagnrýnni hugsun 

varðandi greiningu heimilda í samfélagsfræðigreinum. Í þessu sambandi má spyrja hvort 

listaverk (safngripir) séu góðar sögulegar heimildir, ásamt því að setja þá í samhengi við 

aðrar sögulegar heimildir (sjá umfjöllun um sögulæsi bls. 106). 

Helstu markmið með viðburði: 

- efla innri áhugahvöt 

- efla gagnrýna hugsun sem byggir á aðferðum myndlæsis 

- efla samkennd, einkum sögulega samkennd 

- efla sköpun og nýsköpun 

- efla félags- og menningarauð 

- efla borgaralega þátttöku 

Það er áhrifaríkt að safnkennari og kennarar í grunnskólum eigi í góðu samstarfi sín á 

milli. Það er góð leið að safnkennari hafi frumkvæði að þarfagreiningu, þar sem tekið er mið 

af þörfum viðkomandi nemendahóps sem hefur áhuga á að sækja viðburðinn. Í þessu 

sambandi skiptir máli að kennarar skólanna hafi kynnt sér safnfræðsluefnið áður en þeir 

skipuleggja safnaheimsókn, t.d. á vef safnsins. Hvað vilja grunnskólakennarar leggja áherslu 

á í safnfræðslunni og hver eru markmiðin? Er markmiðið að kenna myndlæsi, þar sem rýnt er 

í verk, með það fyrir augum að skilja söguna, menningu og samfélagið sem verkið er sprottið 

úr? Eða er markmiðið að nemendur geti borið saman og lýst ýmsum stílum og stefnum í 

myndlist og hönnun, bæði á Íslandi og erlendis? Eða er markmiðið einfaldlega að læra 

refilsaum og læra eitthvað um sögu hans í leiðinni? 
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Það skiptir máli fyrir safnkennara að vita hverjar óskir og þarfir nemendahópsins eru, 

svo hann geti aðlagað viðburðinn að þeirra óskum. Að sama skapi er mikilvægt að safnið sé 

nýtt sem námsvettvangur, og að nám í safni sé hluti af skólanámi.  

Framhaldsskóli:  

Í framhaldsskóla er í meira mæli tekið mið af áhuga nemenda heldur en í grunnskóla. 

Viðburðurinn hentar vel fyrir þær námsbrautir sem bjóða upp á list- og hönnunarnám. Á 

slíkum námsbrautum er bæði verklegt og bóklegt nám í boði, þar sem list- og verkgreinar 

tvinnast saman við áfanga í lista-, hönnunar- og menningarsögu. Viðburðurinn er því kjörinn 

fyrir þá nemendur sem hafa áhuga á að flétta saman t.d.  textíl og sögu hans. Samþætting 

námsgreina á vel við í þessu samhengi, þar sem horft er til verkefna sem hafa snertifleti við 

margar námsgreinar.  

Á sama hátt og í grunnskólanum er nauðsynlegt að ákveðin þarfagreining eigi sér 

stað, þ.e. hvað vilja kennarar leggja áherslu á í safnfræðslunni og hver eru markmiðin? Í 

framhaldsskólum er líklegra að óskað sé eftir ítarlegri umfjöllun um textíllistaverkin 

grunnskólum, þar sem námið þar er sérhæfðara og meiri tími gefst til safnaheimsóknar. Eins 

og í grunnskólanum skiptir máli að safnið sé nýtt sem námsvettvangur, og að nám í safni sé 

hluti af skólanámi.  

Háskóli:  

Viðburðurinn hentar vel fyrir háskólastig, eins og t.d. listfræði, menningarfræði, list- og 

hönnunar greinar. Nauðsynlegt er að aðlaga viðburðinn að þörfum og áhuga nemendahóps 

hverju sinni. Umfjöllun um textillistaverkin, sem er grundvöllur safnfræðsluverkefnisins, er 

ítarleg, og því vel til þess fallin að nota í námi fyrir lengra komna nemendur. 

Fjölskyldur  

Ólíkt því sem margir halda, þá eru „hin dæmigerðu fullorðinssöfn“ ekki síður góð fyrir 

safnfræðslu barna, en barna- eða vísindasöfn sem eru sérsniðin að þessum hópi. Sýnt hefur 

verið fram á að börn og fullorðnir læra mikið þegar þau eru í samvistum hvort við annað. Það 

hefur því jákvæð áhrif á nám barna í söfnum þegar þau fá tækifæri til að tengjast safnkosti á 

virkan hátt í félagsskap fullorðinna. Það er sérstaklega áhrifaríkt þegar börn fá tækifæri til að 

tala um safngripi og tengja þá við sína persónulegu reynslu. Jafnframt skipir máli að börn fái 

að rannsaka, snerta og skoða safngripi og vinna með þá í gegnum sköpun af ýmsu tagi (King 

2016a, bls. 173-174).  



61 

 

Viðburðurinn Leikur með nál –textíllist á miðöldum, byggir sem fyrr segir á safnkosti 

Þjóðminjasafnsins, sem er hefðbundið söguminjasafn, auk þess að geyma list fyrri alda. Það 

eru ýmsar leiðir til að aðlaga viðburðinn að þörfum barna og fjölskyldna þeirra. Hér er 

ætlunin að búa til viðburð þar sem tvær kynslóðir koma saman í safnaheimsókn. Það getur 

t.d. verið barn sem kemur í fylgd ömmu, afa, mömmu eða pabba, en á þann hátt er verið að 

brúa bil tveggja kynslóða.  

Skipulag viðburðarins er á þá leið að fyrst fer fram lifandi og fjölskylduvæn leiðsögn 

með safnkennara. Í þessu sambandi er mikilvægt að safnkostinum sé miðlað á skiljanlegu 

máli, þar sem tekið er mið af aldri og þroska barnanna. Í fjölskylduleiðsögn er tilgangurinn 

ekki að fara djúpt í myndlæsi með ákveðin kennslufræðilegan markmið í huga, heldur frekar 

tengja við söguna á auðskiljanlegan hátt, með skírskotun í samtímann.  

Í stuttu máli er ætlunin að börn og fullorðnir fái að kynnast fortíðinni og þeim 

aðferðum sem þá voru notaðar við framleiðslu textíls. Áherslan er á íslensku ullina og 

sjálfbæra vinnslu hennar. Markmiðið er að börnin átti sig á því að á fyrri öldum var allt 

framleitt í höndunum inn á heimilum fólks.  

Einnig er góð leið að segja börnum frá lífi barna á miðöldum og hvernig það var 

frábrugðið lífi barna í dag. Sem dæmi má nefna að á þessum tíma bjuggu kynslóðir undir 

sama þaki og unnu saman. Börn voru látin vinna um leið og þau gátu orðið að liði. Það var 

ekki um það að ræða að fara út í búð og kaupa tilbúna vöru. Engar vélar voru til að létta fólki 

vinnu og því var lífsbaráttan hörð. Börn á miðöldum vissu ekki hvað vélaútblástur var, og 

orðin mengun og neyslahyggja voru ekki til í orðaforða þeirra.  

Hér skiptir samtalið á milli kynslóða höfuð máli. Það er ekki ólíklegt að eldri 

kynslóðir geti miðlað ýmsu til yngri kynslóða. Það er hlutverk safnkennarans að greiða leið 

þátttakanda með viðeigandi spurningum, eins og t.d.: Getum við lært eitthvað af forfeðrum 

okkar? Hvers vegna er samtíminn að glíma við vandamál á borð við loftslagsbreytingar? Það 

er mikilvægt að sníða spurningarnar að þörfum, getu og áhuga safngesta. 

Að lokinni leiðsögn er þátttakendum boðið í list- og verkgreinasmiðju safnsins. Þar fá 

börn og fullorðnir tækifæri til að vinna saman að skapandi verkefnum. Í boði er að læra 

refilsaumssporið, en einnig gefst gestum kostur á að læra mun einfaldari saumspor á borð við 

kontórsting (varplegg) og þræðispor. Bæði þessi saumspor voru oft notuð með refilsaumi í 

útsaumsverkum miðalda. Fyrir yngstu börnin er kjörið að leyfa þeim að búa til sinn eigin vef 
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og prófa að vefa, því þá átta þau sig á því hversu langan tíma það tekur. Snertisafnið er 

mikilvægt fyrir börnin, þar sem þau læra betur ef þau fá að snerta og rannsaka. 

Helstu markmið fjölskylduviðburðar er að styrkja tengsl tveggja kynslóða. Áherslan 

er á ánægjuleg samskipti barna og fullorðinna; þar sem báðir aðilar læra eitthvað nýtt í 

tengslum við menningararfinn. Þegar fjölskyldan upplifir safnaheimsókn saman, verður til 

jákvæð lífsreynsla. Með því að skapa góðar minningar, eru meiri líkur á að fólk komi aftur, 

ekki síst börnin sem eru framtíðarsafngestir. Hér eru þættirnir félags- og menningarauður, 

ásamt borgaralegri þátttöku í forgrunni, þó vissulega nái viðburðinn til fleiri þátta, á borð við 

sköpun, gagnrýna hugsunar og samkennd. Það er upplagt að bjóða upp á fjölskylduviðburði 

af þessu tagi t.d. í vetrar- og sumarfríum, á barnamenningarhátíð og á safnadaginn. 

Aðrir safngestir sem hafa áhuga á útsaumi óháð aldri 

Þessi viðburður er einnig hugsaður fyrir þá safngesti sem hafa brennandi áhuga á útsaumi og 

sögu hans. Í gegnum tíðina hefur áhugafólk á sviði textíls heimsótt Þjóðminjasafnið og sótt 

þangað fyrirmyndir í gömul textíllistaverk. Sumir hafa komið til þess að fá innblástur að 

nýjum verkum, á meðan aðrir hafa teiknað upp myndir eftir gömlum útsaumsverkum, og 

saumað síðan eftir þeim (Þóra Kristjánsdóttir 2010, bls. 7).  

Undanfarin ár hefur áhugi á textíl hér á landi verið í miklum blóma. Sem dæmi um 

þetta má nefna samfélagsleg verkefni á borð við útsaum í Njálurefil, Vatnsdalsrefil, ásamt 

útgáfu Sjónabókar þar sem gömul útsaumsmynstur úr Þjóðminjasafni hafa litið dagsins ljós. 

Þá hefur íslenska ullin notið mikilla vinsælda í margskonar hönnun, ekki síst í tengslum við 

sjálfbæra nýsköpun. Listasafn Íslands, Borgarsögusafn og Hönnunarsafnið hafa nýlega staðið 

fyrir sýningum þar sem íslenskur textíll er í forgrunni. 

Viðburðurinn Leikur með nál – textíllist á miðöldum talar vel inn í samtímann, því þá 

er verið að koma til móts við áhugafólk um textíl. Safnið er kjörin staður til að læra 

sögulegan útsaum á borð við refilsaum, þar sem safngestir eru umvafðir menningararfinum. 

Flestir sem hafa áhuga á textíl, vilja kynna sér sögu hans. Leiðsögn með safnkennara sem 

tekur mið af áhuga þátttakenda er því vel við hæfi. Safnkennari þarf að fikra sig áfram og 

finna út hvar áhugi gesta liggur, í virku samtali við þá. Hér er horft til safnsins sem lifandi 

vettvangs listsköpunar og miðlunar. 

Megin markmið viðburðar af þessu tagi, er að gestir komi saman, þar sem þeir skapa, 

deila og tengjast í gegnum viðfangsefni safnsins. Í safni lærir fólk best þegar það hefur áhuga 
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og tengist öðrum með svipuð áhugamál. Hér er einkum verið að vinna með eftirfarandi þætti 

fræðslurammans; innri áhugahvöt, sköpun, félags- og menningarauð, og borgaralega 

þátttöku.   
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 6 Safnkostur Þjóðminjasafnsins – Textíll á miðöldum 

 

Á því er einginn vafi að íslenska hannyrðakonan á meiri hlut í þroska íslensks myndsmekks en 

nokkur stétt önnur í landinu, enda eru sumir dúkar útsaumaðir meðal ágætustu verka í 

myndlist sem gerð hafa verið á Íslandi (Halldór Kiljan Laxness, 1943, bls. 353). 

Björn Th. Björnsson og Þóra Kristjánsdóttir listfræðingar segja í sínum höfuðritum að það 

hafi verið ríkjandi skoðun að Ísland hafi ekki átt neina myndlistarhefð frá fyrri öldum. Þau 

benda hins vegar á að Íslendingar eigi falinn myndlistararf, sem eigi rætur að rekja til 

miðalda. Myndlist var unnin í skjóli kirkjunnar. Listsköpun landsmanna leitaði í efni eins og 

textíl, skinn, tré og málm. Textíll, handritalýsingar, tréútskurður og silfursmíði voru listaverk 

þessa tíma (Björn Th. Björnsson 1964, bls. 7 og Þóra Kristjánsdóttir 2005, bls. 11-17). 

Listræn textíliðja var í miklum blóma á miðöldum, og talið er að útsaumur hafi verið 

launað starf meðal kvenna. Óvenju mikið hefur varðveist af íslenskum textíl frá miðöldum. 

Þar á meðal eru tíu refilsaumuð altarisklæði, ásamt hluta úr refli. Elsa Guðjónsson 

textílfræðingur (1985a, bls. 14 og 2004 bls. 275) og Guðbjörg Kristjánsdóttir listfræðingur 

(2000, bls. 195) hafa bent á að þessi textíllistaverk þyki langmerkasta framlag Íslands til sögu 

textíls. Helmingur verkanna er varðveittur í Þjóðminjasafninu, og hinn helmingurinn er í 

söfnum erlendis. Þrjú eru að finna í þjóðminjasafni Dana í Kaupmannahöfn, eitt í Louvre 

safninu í París og eitt í Hollandi. (Elsa Guðjónsson 1996, bls. 125). 

Í eftirfarandi safnfræðsluefni er ætlunin að fjalla nánar um þrjú af þessum 

textíllistaverkum; tvö altarisklæði og refil. Öll eru þau til sýnis á grunnsýningu 

Þjóðminjasafnsins. Markmið safnfræðsluefnisins er að leiða verk óþekktra íslenskra kvenna 

frá miðöldum, fram í dagsljósið og gera þau aðgengilegri safngestum. Hlutur kvenna í 

sögunni er oft rýr, og á miðöldum komust konur nær eingöngu í sögubækur ef þær áttu fræga 

eiginmenn eða voru dætur þekktra manna. Verk kvenna voru unnin á ýmsum sviðum daglegs 

lífs, en voru oftast ósýnileg í heimildum. Úsaumaðir reflar og altarisklæði, eru þó ekki 

ósýnileg, heldur áþreifanlegur menningararfur hljóðlátra formæðra. 

Fræðilegar forsendur safnfræðsluefnisins byggja aðallega á rannsóknum Elsu 

Guðjónsson, Önnu Sigurðardóttur, Guðbjargar Kristjánsdóttur og Steinunnar Kristjánsdóttur. 

Við lestur heimilda um altarisklæðin og refilinn kemur fram að þau, eru ýmist skilgreind sem 

handverk eða listaverk. Stundum eru skilin á milli hugtakanna handverks og listar óljós. Í 

báðum tilvikum felst þó hugmynd um snilld umfram það sem teljast má venjulegt (Áslaug 
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Sverrisdóttir 2020, bls. 26). Í orðabók Menningarsjóðs má finna útskýringu á orðinu list, og 

þar segir að list sé “sú íþrótt að búa til eitthvað fagurt eða eftirtektarvert” (Íslensk orðabók 

1988, bls. 590). Refillinn og altarisklæðin frá miðöldum eru unnin af mikilli snilld, og eru 

sannarlega fagrir hlutir. Þau teljast til svo mikilla gersema, að heimsfræg listasöfn á borð við 

Lourvre safnið, hefur íslenskt altarisklæði frá þessu tímabili til sýnis í safni sínu. 

Í eftirfarandi safnfræðsluefni er litið á refilinn og altarisklæðin tvö sem textíllistaverk, 

og þau skoðuð frá listfræðilegu sjónarhorni. Það hefur ekki verið gert áður, og byggir því á 

minni myndrænu greiningu í formi rannsóknar. Í þessu sambandi eru notaðar aðferðir 

myndlæsis, þar sem nálgun listfræðingsins Erwin Panofsky (1892-1968) er höfð að 

leiðarljósi. Hann er þekktur fyrir að hafa endurvakið myndmál og táknkerfi miðalda 

(Panofsky 2009, bls. 221-229). 

Myndlæsi í anda Panofsky skiptist í þrú stig:  

1. Almennt um listaverkið: Formleg greining á verkinu. Talið er upp það sem fyrir augu 

ber (e. pre-iconographic identification). Nær til forms, litar, efnis, áferðar, byggingar, 

stærðar ofl. 

2. Inntak listaverksins: Rýnt er í innihald verksins og lesið úr táknum. Dregin er fram 

merking og túlkun listaverksins (e. iconographic identification). Hvað má lesa úr 

listaverkinu?  Nær til innihalds, skilaboða, viðfangsefnis, tegundar, þema, heitis 

listaverks ofl.  

3. Listaverkið í samhengi:  Heildarmerking listaverksins sett í samhengi við það 

samfélag sem það verður til í, og erlenda áhrifavalda þess tíma (e. iconology). Leitast 

er við að svara spurningum á borð við: Af hverju velur listamaðurinn þetta myndefni? 

Má greina áhrif erlendra stíltegunda? Hvaðan fær listamaðurinn innblástur og 

fyrirmyndir? Hver er listamaðurinn? Hvar er listaverkið búið til? Hvað þýðir þetta allt 

saman sem ein heild?  

Í síðari hluta safnfræðsluefnisins verður viðfangsefninu síðan miðlað á annan hátt. Þá verður 

horft á efnið út frá sögulegri samkennd, sem er kennsluaðferð sem notið hefur mikilla 

vinsælda í söfnum undanfarin ár. Hér er ætlunin að leitast við að setja sig í spor formæðranna, 

nánar tiltekið að gera tilraun til að skapa rödd konu sem fékkst við listræna textíliðju á 

miðöldum. Því miður eru heimildir um listakonur miðalda og verk þeirra fáar hér á landi og 

raunar í allri Evrópu, og því þarf oft að geta í eyður og gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn 

líkt og gert verður hér. Þetta er gert þar sem söguleg samkennd er talin auka skilning gesta og 



66 

 

áheyrenda á aðstæðum genginna kynslóða, og þá verður auðveldara en ella fyrir viðkomandi 

að setja fortíð í samhengi við nútíð. 
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6.1 Listgripur/textíllistaverk: Hvammsrefillinn 

 

Mynd 2a: Hvammsrefillinn (NmsK-152-CLII). Þjóðminjasafn Dana. Mynd úr bókinni Kirkja 

og kirkjuskrúð bls. 89. (Lilja Árnadóttir og Ketil Kiran ritstjórar). 

 

 

Mynd 2b: Tveir minni hlutar refisins, sem eru til sýnis í Þjóðminjasafninu, en eru í eign 

Þjóðminjasafns Dana. Mynd úr bókinni Íslenskur útsaumur bls. 7. (Elsa Guðjónsson). 

Í byrjun 19. aldar fundust hlutar af refli upp á kirkjuloftinu í Hvammi í Hvammsveit í 

Dalasýslu. Refillinn var bæði slitinn og gamall að sjá, og eftir frekari rannsóknir kom í ljós að 

um mjög merkilegan grip frá miðöldum var að ræða. Á þessum tíma áttu Íslendingar ekkert 

þjóðminjasafn, og því var ákveðið að geyma refilinn í þjóðminjasafni Dana í 

Kaupmannahöfn. Meginhluti refilsins hefur verið varðveittur þar alla tíð síðan, að 

undanskildum tveimur litlum bútum, sem nú eru til sýnis á grunnsýningu Þjóðminjasafns 

Íslands (NmsK-152-CLII, 1819 og Elsa Guðjónsson 1985c, bls. 9-11 og Elsa Guðjónsson 

1985a, bls. 18). 
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Reflar eru löng og mjó veggtjöld; nokkurs konar renningar, sem notaðir voru til að 

tjalda innan híbýli og kirkjur á miðöldum. Þeir voru skreyttir, oftast með útsaumi sem kallast 

refilsaumur, en saumgerðin ber nafn sitt af reflunum. Saumgerð þessi á rætur sínar að rekja 

allt til víkingaaldar (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 14). Líklegt þykir að refillinn hafi verið 

búinn til fyrir Hvammskirkju, þar sem hann fannst uppi á lofti hennar. Refillinn er nokkuð 

langur, en samanlögð lengd búta er 371 cm. og breiddin er 70 cm. þar sem hún er mest. Talið 

er að refillinn hafi upphaflega verið lengri; eða a.m.k. 550 cm. (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 

18). Almennt réðst lengd refla af stærð þess veggrýmis sem þeim var ætlað að skreyta (Elsa 

Guðjónsson 1991, bls. 17). Hvammsrefillinn er talinn vera frá því um 1450 og er eini íslenski 

refillinn sem varðveist hefur frá miðöldum. Refillinn þykir einstakur í sinni röð meðal 

varðveittra refla á norðurlöndum (NmsK-152-CLII, 1819 og Elsa Guðjónsson 1991, bls. 20). 

Myndlæsi/myndræn greining: 

Almennt um listaverkið (e. pre-iconographic identification):  

Hvammsrefillinn hefur ekki varðveist í heild sinni, heldur er um fjóra hluta að ræða. Því 

miður hefur ekki tekist að púsla þeim saman í eina heild. Tveir stærstu hlutarnir eru ekki 

samstæðir og vantar töluvert á milli þeirra, ásamt enda annars hlutarins hægra megin. Minni 

hlutarnir falla hins vegar vel saman innbyrðis, en ekki er hægt að tengja þá við stærri hlutana. 

Einnig vantar bæði hluta af efri og neðri jöðrum alls refilsins (NmsK-152-CLII, 1819 og Elsa 

Guðjónsson 1985c, bls. 9 og Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 18). 

Þeir hlutar refilsins sem hafa varðveist eru prýddir níu stórum hringjum; þar af eru 

fimm heilir, en hinir fjórir hafa aðeins varðveist að hluta. Hringir þessir eru skeyttir saman 

með minni hringjum og mynda þannig óslitna keðju (Elsa Guðjónsson 1985c, bls. 10-12 og 

Elsa Guðjónsson 1985a, bls 18). Upphaflega er talið að stóru hringirnar hafi verið ellefu eða 

jafnvel tólf (Elsa Guðjónsson 1991, bls. 20). Inn í hringjunum eru stakar myndir af 

stílfærðum dýrum. Dýrum þessum svipar mjög til hvors annars, en oftast má þó greina ljón. 

Einnig má koma auga á dreka, hjört og vængjað kynjadýr sem kallast gripur (e. griffin) (þýð. 

Matthíasar Þórðarsonar) (NmsK-152-CLII, 1819 og Elsa Guðjónsson 1985c, bls. 10). Síðast 

nefnda dýrið er með höfuð og vængi arnar, en búk, fætur og rófu ljóns (Karl Sigurbjörnsson 

1993, bls. 79). Sum af dýrunum eru með höggorm eða kattardýr í kjaftinum. Neðarlega á 

reflinum sjást litlir hálfhringlaga reitir sem einnig eru með dýrum inní, en þau er hins vegar 

erfitt að greina. Fyrir ofan og á milli allra hringreitanna er mikið skreyti í formi jurtasveiga 

(Elsa Guðjónsson 1985c, bls. 11-12).  
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Refillinn er úr íslenskri ull. Grunnefnið er lausofið svart klæði og er ullin annað hvort 

af svörtum sauði eða sortulituð (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 18). Með sortulitun er átt við 

litun með sortulyngi eða sortu sem var svört leðja sem fannst í mýrum víða um land (Anna 

Sigurðardóttir 1985, bls. 287-289). Saumað er út í klæðið með grófu ljósu ullarbandi. Útlínur 

myndanna eru saumaðar fyrst með lögðum þræði, en þá er þráðurinn festur niður með smáum 

þversporum, og síðan er fyllt upp í fletina með refilsaumi (NmsK-152-CLII, 1819 og Elsa 

Guðjónsson 1985a, bls. 16 og Elsa Guðjónsson 1985c, bls 11). Í refilsaumi eru þræðirnir 

lagðir niður á flötinn mjög þétt saman, en síðan eru aðrir þræðir, sem oftast eru samlitir 

hinum fyrri, lagðir þvert á þá með nokkuð jöfnu millibili og saumaðir niður. Að lokum eru 

saumaður áherslulínur þar sem þurfa þykir með lögðum þræði. Oft eru hafðar aðrar 

saumgerðir með refilsaumi, og þá til að móta áherslu- og útlínur myndanna. Í þessu tilviki er 

notaður lagður saumur (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 14, 18 og Björn Th. Björnsson 1973, 

bls. 51-52). Það sem gerir Hvammsrefilinn sérstakan er að í stað þess að sauma sjálfar 

myndirnar með refilsaum, eins og oftast er gert, þá er saumað á milli þeirra og verða þær því 

dökkar á ljósum grunni (NmsK-152-CLII, 1819 og Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 18). 

Inntak listaverksins (e. iconographic identification):  

Hvammsrefillinn er búinn til á miðöldum, þegar Íslendingar aðhylltust kaþólska trú (Leifur 

Reynisson 2010, bls. 10).  Á þeim tíma höfðu myndir stóru hlutverki að gegna í miðlun 

trúarinnar. Flestir voru ólæsir og voru því ófærir um að lesa trúarlegan texta sjálfir. Fólk 

kunni hins vegar að lesa myndir, en að baki einfaldri táknmynd var oft löng og innihaldsrík 

saga. Á miðöldum voru myndir gjarnan kallaðar biblía hinna fátæku og komu eftir því sem 

leið á síðari hluta miðalda smám saman fram í vaxandi mæli í höggmyndagerð, 

handritalýsingumm, veggmyndum og ekki síst textilverkum í vestan- og norðanverði Evrópu 

(Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 9-10, 19-21 og Molsgaard, Pernille 1999, bls. 7-8). 

Kaþólska miðaldakirkjan hafði einstakt lag á því að túlka flesta hluti á táknrænan 

trúarlegan hátt, sama hversu veraldlegir þeir voru. Þannig var hún þekkt fyrir að taka myndir 

og tákn sem alþekkt voru í samtímanum og gefa þeim nýja merkingu. Hún var t.d. óhrædd 

við að taka heiðin tákn í þjónustu sína og gefa þeim nýtt innihald (Björn Th. Björnsson 1954, 

bls. 119-120 og Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 15, 25). Um hlutverk trúarlegra tákna segir:  

Þau tjá eitthvað sem aðeins innvígðir skilja, þau tjá eitthvað sem trauðla verður lýst berum orðum og 

þau leitast við að lýsa meiru en unnt er bókstaflega (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 15). 



70 

 

Myndirnar á Hvammsreflinum er af veraldlegum toga, en engu að síður hafa þær táknræna 

trúarlega merkingu. Fólk á miðöldum átti auðvelt með að ráða í merkingu þeirra, en það getur 

hins vegar vafist fyrir fólki í samtímanum. Hér er því rétt að lesa úr myndum refilsins og setja 

þær í samhengi við heiðin uppruna.  

Ljónið sem tákn: Ljónið er í aðalhlutverki á reflinum, en þar má greina þrjú ólík ljón 

(sjá mynd 2a; dýr nr. 1,3 og 4). Ljónið sem er ósigrandi konungur dýranna, er iðulega tákn 

fyrir hugrekki, styrk og sjálfan Krist í kirkjulist miðalda (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 40, 

54, 74, 81).  Ljónin á Hvammsreflinum eru að öllum líkindum Kriststákn. Eitt af ljónunum er 

með höggorm í kjaftinum (sjá mynd 2a; dýr nr. 3), en höggormur er tákn djöfulsins í kristni 

(Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 40). Þessa ljónsmynd Hvammsrefilsins mætti túlka sem sigur 

guðdómsins yfir hinu illa. 

Trúarleg merking ljónstáknsins á miðöldum, er tengd fornum helgisögnum biblíunnar. 

Miðaldafólk þekkti þessar sögur og skildi boðskap þeirra (Kirkjulist á Kjarvalsstöðum, 1983, 

bls. 50). Fræg er sagan af ljóninu sem talið var geta þurrkað út slóð sína með halanum og 

leikið þannig á veiðimanninn. Á sama hátt huldi Kristur dýrð sína fyrir óvinum sínum og 

tókst því að vinna verk Guðs. Í annarri sögu segir frá því að ljónsungar fæddust lífvana og 

voru vaktir til lífsins á þriðja degi með því að ljónynjan andaði á þá eða vakti þá með rödd 

sinni. Á sambærilegan hátt var Kristur kallaður frá dauðanum er Guð reisti hann upp á þriðja 

degi. Sömuleiðis trúði fólk á miðöldum því að ljónið svæfi með annað augað opið. Það 

tengdist þeirri frásögn biblíunnar um Guð sem hvorki blundar né sefur, heldur vakir yfir öllu, 

sem er tákn um vernd hans (Kirkjulist á Kjarvalsstöðum, 1983, bls. 50-51).  

Þess má geta að eitt frægasta ljónstákn í biblíunni, er hið vængjaða ljón Markúsar 

guðsspjallamanns (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 54). 

Drekinn sem tákn: Drekinn er persónugervingur djöfulsins í kristinni trú (Sölvi 

Sveinsson 2011, bls. 73), og því má gera ráð fyrir að svo sé einnig með drekann (hluta úr 

dreka) á Hvammsreflinum (mynd 2a; dýr nr. 2). Drekinn er gott dæmi um hvernig kirkjan tók 

heiðið tákn og gerði að sínu (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 15).  Drekinn er enn sem fyrr 

tákn eyðingar, upplausnar og dauða og á sér samsvörun við Níðhögg, Miðgarðsorm og Fáfni í 

Eddukvæðum (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 81 og Davidson, Ellis H.R. 1964, bls. 23). 

Drekinn hefur því fylgt íslensku þjóðinni frá landnámi; útskorin drekahöfuð voru á skipum 

víkinga sem tákn ógnar (Gombrich, E.H. 1997, bls. 159). Drekinn er einn af landvættum 

íslenska skjaldarmerkisins, þar sem hann er tákn fyrir styrk (Sölvi Sveinsson 2011, bls. 338). 
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Hjörtur sem tákn: Hjörtur táknar guðrækni, hreinleika og sakleysi í kristinni trú. 

Hjörtur er því oft Kriststákn (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 73, 150) og það er líklegt að svo 

sé einnig á Hvammsreflinum (sjá mynd 2a; dýr nr. 6). Hjörtur er tákn sem er vel þekkt í 

norrænni goðafræði og varð síðar tákn í kristni. Í Eddukvæðum eru fjórir hirtir; Dáinn, 

Dvalinn, Duneyr og Duraþór sem hlaupa og stökkva eftir sverum greinum Asks Yggdrasils 

og bíta þar lauf. Það eru mismunandi skoðanir á merkingu þeirra í heiðinni trú, en þeir eru þó 

einkum tengdir við frjósemi og lífskraft vegna horna sinna (Sölvi Sveinsson 2011, bls. 176). 

Hjörturinn á reflinum er með stór og mikil horn, og á bak við hann má greina stílfært tré. 

 Gripur (e. griffin) sem tákn: Gripur er kynjadýr sem samsett er úr erni og ljóni (sjá 

mynd 2a; dýr nr. 5), og býr yfir eiginleikum beggja þessara dýra. Þannig á það að geta lifað 

jafnt á jörðu sem á himni. Ljónshlutinn táknar þá manneðli Krists, en örninn hið guðlega eðli, 

en samkvæmt gamalli helgisögn er örninn eina dýrið sem getur horft beint inn í sólina (Karl 

Sigurbjörnsson 1993, bls. 79 og Sölvi Sveinsson 2011, bls. 434). Í kristinni trú kemur örn oft 

fyrir sem Kriststákn. Á Hvammsreflinum er dýrið gripur sennilega tákn fyrir Krist sem býr 

bæði yfir eiginleikum manns og guðs. Örninn er tákn Jóhannesar guðsspjallamanns (Sölvi 

Sveinsson 2011, bls. 434). Hann á sér hliðstæðu í heiðinni trú, en þar segir t.d. frá risastórum 

erni sem situr á efstu grein heimstrésins Asks Yggdrasils (Ingunn Ásdísardóttir 2008, bls. 28). 

Köttur sem tákn: Á reflinum má einnig greina kattardýr (með fisk í maganum) í kjafti 

gripsins (sjá mynd 2a; dýr nr. 5). Köttur er oft tákn djöfulsins á meðan fiskur er Kriststákn 

(Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 73, 82).  Á Hvammsreflinum má því túlka dýrið grip með 

köttinn í kjaftinum, sem baráttu milli góðs og ills, sem endar með sigri Krists í líki gripsins. 

Höggormur sem tákn: Höggormar, eru sem fyrr segir, ætíð tákn hins illa í kristinni 

trú (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 81). Á Hvammsreflinum má greina höggorma á þremur 

stöðum, bæði í gini ljónsins (sjá mynd 2a; dýr nr. 3) og eins á minnstu bútunum tveimur (sjá 

mynd 2b, dýr nr. 1 og 2). Á minnstu bútunum er erfitt að greina stærri dýrin, en hins vegar 

sjást höggormar greinilega í klóm þeirra. Hér er túlkunin hin sama; barátta á mili guðdómsins 

og djöfuldómsins. 

Hringur sem tákn: Hvammsrefillinn er alsettur hringamynstrum. Í kristni er hringur 

tákn eilífðarinnar, þar sem hann er án upphafs og endis (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 30). 

Á Hvammsreflinum er hringurinn því mikilvægt Kriststákn. Í heiðni gegndi hringurinn einnig 

mikilvægu hlutverki sem tákn hollustu og trygglyndis. Hann var notaður við eiðtöku og til að 
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sýna móttakanda virðingu (Karl Sigurbjörnsson og Myndlist í þrjátíu þúsund ár 2008, bls. 

443). 

Talan tólf sem tákn: Frá trúarlegu sjónarmiði er líklegra að stóru hringir refilsins hafi 

verið tólf frekar en ellefu. Talan tólf kemur oft fyrir í kristinni trú, t.d. voru lærisveinarnir 

tólf. Talan ellefu var aftur á móti álitin óheillatala; tala syndar og ógnar. Eftir að Júdas var 

horfinn úr hópi lærisveinanna voru þeir ellefu (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 96). 

Listaverkið í samhengi (e. iconology):  

Saumgerð Hvammsrefilsins; refilsaumur, er sama saumgerð og notuð var til að sauma eitt 

frægasta listaverk miðalda; Bayeux refilinn í Normandí í Frakklandi (Elsa Guðjónsson 1985a,  

bls. 14 og Alexander, Heather 2014, bls. 13). Sá glæsilegi refill lýsir undirbúningi að innrás 

Vilhjálms hertoga frá Normandí í England, herskipaflota hans á siglingu, sjálfri innrásinni og 

að lokum orrustunni við Hastings árið 1066. Atburðarásin er sýnd í formi myndasögu, og 

frásögninni til stuðnings eru víða saumaðar latneskar áletranir yfir myndunum. Auk þess má 

sjá fjölda uppfyllingarmynda á jöðrum refislins, og eru kynjadýr og annað skraut þar áberandi 

(Gardner, Louise 1996, bls. 407-408 og Björn Th. Björnsson 1973, bls. 50-52).  

Grunnefni Bayeux refilsins er hörléreft, og er saumað út í hann með lituðum 

ullarþræði. Refillinn er lengsta útsaumsverk sem saumað hefur verið og er enn til, og er um 

70 m. að lengd og 50 cm. að breidd (Gardner, Louise 1996, bls. 407 og Alexander, Heather 

2014, bls. 13 og Björn Th. Björnsson 1973, bls. 51). Hann er hvort tveggja í senn; einstakt 

listaverk og ómetanleg samtímaheimild um klæðnað, herbúnað, hernað, farartæki og ýmislegt 

fleira á 11. öld. Listaverkið sem er í rómönskum stíl, er talið hafa verið saumað annað hvort 

af konum í Normandí eða S-Englandi fljótlega eftir að þeir atburðir áttu sér stað sem þar er 

lýst (Gardner, Louise 1996, bls. 408). Íbúar Normandí voru norrænir víkingar sem námu land 

á norðurströnd Frakklands og stofnuðu þar sérstakt ríki. Refilsaumsporið gæti verið frá þeim 

komið, en þó er talið að Engilsaxar sem bjuggu í Englandi hafi líka þekkt til útsaumssporsins 

(Gardner, Louise 1996, bls. 407 og Björn Th. Björnsson 1973, bls. 57-58 og Arnheiður 

Sigurðardóttir 1969, bls. 36). 

Bayeux refillinn tengist íslenskum menningararfi sterkum böndum. Þeir atburðir sem 

hann lýsir gerast á svipuðum tíma og margar íslensku fornsögurnar. Hinn mikli sagnaritari 

Snorri Sturluson segir frá þessum atburðum í Heimskringlu, og eins er saga þeirra skráð í 

Flateyjarbók (Björn Th. Björnsson 1973, bls. 63-65, 91-92). Í Eddukvæðum koma reflar af 

svipaðri gerð og Baeuxrefillinn einnig við sögu. Í einu kvæðanna segir aðalsöguhetjan 
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Guðrún Gjúkadóttur frá refli sem hún saumaði í myndir af afrekum manns síns í hernaði og 

siglingum (Björn Th. Björnsson 1973, bls. 49, 92 og Arnheiður Sigurðardóttir 1969, bls. 37). 

Í öðru Eddukvæði greinir frá Brynhildi Buðladóttur sem saumaði helstu „stórmerki“ Sigurðar 

fáfnisbana út í refil (Arnheiður Sigurðardóttir 1969, bls. 29).  

 Bayeux refillinn er eini refillinn sem eftir er af þessum sögulegu reflum sem lýst er í 

Eddukvæðum, og voru til í N-Evrópu á víkingatímanum (Björn Th. Björnsson 1973, bls. 92). 

Það kom hins vegar í hlut íslenskra kvenna að varðveita þá saumgerð sem Bayeux refillinn er 

saumaður með (Arnheiður Sigurðardóttir 1969, bls. 37). Refilsaumur; stundum nefndur 

fornnorrænn eða forníslenskur saumur, hefur hvergi varðveist að ráði nema á Íslandi, ef frá er 

talið norskur klæðisbútur frá 13. öld og annar frá síðmiðöldum í Svíþjóð (Kjellberg, Anne 

1997, bls. 92 og Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 14). Víkingar voru þekktir fyrir að vera góðir 

handverksmenn; víkingakonur spunnu þráð, ófu, og saumuðu út í klæði (Gardner, Louise 

1996, bls. 360). Það er því líklegt að íslenskar landnámskonur hafi flutt þessa fornnorrænu 

saumgerð með sér hingað til lands og haldið áfram að nota hana kynslóð eftir kynslóð, a.m.k. 

allt til loka miðalda. Refilsaumur er merkilegasta forna íslenska útsaumsgerðin, enda 

ómetanlegur menningararfur sem á rætur sínar að rekja til víkingaaldar (Elsa Guðjónsson 

1985a, bls. 14 og Kristján Eldjárn 1994, bls. 32).  

Ólíkt reflum víkingatímans, þá lýsir Hvammsrefillinn sem er frá miðöldum, ekki 

sögulegum atburðum. Á honum eru í staðinn stakar myndir sem hafa táknræna trúarlega 

merkingu (Björn Th. Björnsson 1983, bls. 24 og Molsgaard, Pernille 1999, bls. 8).  

Hvammsrefillinn er sprottinn úr kaþólsku samfélagi miðalda, sem einkenndist af mikilli 

guðhræðslu. Hjá miðaldafólki var dómsdagur alltaf yfirvofandi, þar sem kveðinn yrði upp 

dómur um hvort fólk fengi inngöngu í himnaríki eða yrði varpað í helvíti. Á þessum tíma var 

mikil áhersla lögð á rétta breytni, sem fólst í því að fólk horfðist í augu við syndir sínar, sýndi 

iðrun og gerði yfirbót. Jarðvistin var einungis undirbúningur fyrir annað líf eftir dauðann 

(Molsgaard, Pernille 1999, bls. 38-41). 

Hugmyndafræði hinnar kaþólsku trúar endurspeglast vel í myndefni Hvammsrefilsins. 

Þar er fólk minnt á eilífa baráttu milli hins góða og hins illa; baráttu guðdómsins og 

djöfuldómsins. Ljónið, hjörturinn og örninn eru fulltrúar hins guðlega, á með drekinn, 

höggormurinn og kattardýrið standa fyrir ill öfl. Kaþólska kirkjan var mjög meðvituð um 

gagnsemi slíkra mynda til útbreiðslu trúarinnar. Þessar myndir höfðu því ákveðið 

áróðursgildi. Undir guðsþjónustu blasti hið trúarlega myndmál hvarvetna við fólki; t.d. á 
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útsaumuðum reflum, í tréútskurði og á máluðum altaristöflum. Hér á landi voru listir og 

handverk unnin í skjóli kirkjunnar; bæði í klaustrum og á biskupsstólum (Molsgaard, Pernille 

1999, bls. 8 og Björn Th. Björnsson 1983, bls. 21-22). 

Sem fyrr segir er Hvammsrefillinn eina eintakið af miðaldarefli sem varðveist hefur 

hér á landi. Ritaðar heimildir sýna þó fram á að mikið var framleitt af íslenskum reflum á 

miðöldum (Elsa Guðjónsson 1991, bls. 6-14, 20).  Ísland var eitt mesta ullarland í N-Evrópu 

á miðöldum, og líklega var varla til það heimili sem ekki átti vefstað og framleiddi vaðmál 

(Björn Th. Björnsson 1983, bls. 27). Vaðmál var helsta útflutningsvara landsmanna fram á 

14. öld, en það var lausofið ullarefni sem nota mátti í klæði, ábreiður og fleira (Leifur 

Reynisson 2009, bls. 37).   

Eignaskrár kirkna (máldagar) sem varðveist hafa frá þessu tímabili veita ýmsar frekari 

upplýsingar um refla. Þar er í nokkrum tilvikum minnst á hringarefla og norræna skrúðrefla 

(Elsa Guðjónsson 1991, bls. 6-10 og 19-20). Það er ekki ólíklegt að hringareflar hafi verið 

með hringamunstri, áþekku því sem prýðir Hvammsrefilinn. Sambærileg mynstur hafa 

varðveist á veggmyndum norskra miðaldakirkna (Elsa Guðjónsson 1991, bls. 3, 19-20). 

Hvernig norrænu skrúðreflarnir litu út er óvíst, en að öllum líkindum hafa þeir verið ríkulega 

skreyttir, þar sem að orðið “skrúð” merkir skraut (Íslensk orðabók 1988, bls. 885 og Elsa 

Guðjónsson 1991, bls. 7). Það er ekki ósennilegt að þeir hafi verið prýddir myndum og 

mynstrum þar sem áhrifa gætti frá norrænni heiðinni skreytilist. Þá greina eignaskrár kirkna 

einnig frá sögureflum, sem að oftast sýna atburði úr lífi helgra manna, eins og t.d. heilags 

Marteins og heilags Nikuláss (Elsa Guðjónsson 1991, bls. 19-20).  

Um staðsetningu kirkjurefla segir að þeir hafi verið efst á veggjum kirkjunnar, oftast í 

framkirkju eða kór. Undir reflunum héngu síðan ofin tjöld. Sá siður að tjalda kirkjur að innan 

er líklega tilkominn af tveimur ástæðum. Annars vegar þeirrar hefðar frá víkingaöld að tjalda 

innan skála með reflum, og hins vegar vegna fyrirmæla í Biblíunni um að guðshús skuli vera 

sem tjaldbúð að innan (Björn Th. Björnsson 1983, bls. 24). 

Blómatími íslenskrar reflagerðar var að því að talið er á 14. öld (Elsa Guðjónsson 

1991, bls. 15). Vísbendingar eru um að útsaumaðir reflar hafi jafnvel verið útflutninsvara á 

miðöldum (Elsa Guðjónsson 1991, bls. 10). Varðveist hafa verðskrár frá þessum tíma sem 

kallast Búalög, þar sem greint er frá því hvað reflar kostuðu, en verð þeirra fór bæði eftir 

gæðum og lengd þeirra. Af þessu má daga þá ályktun að reflagerð hafi á þessum tíma verið 
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það mikil og mikilvæg, að nauðsynlegt hafi þótt að setja um hana sértakar reglur varðandi 

gerð og verð (Elsa Guðjónsson 1991, bls. 14, 22). 

Erlendir áhrifavaldar: Stílar, innblástur og fyrirmyndir 

Hin hringlaga form Hvammsrefilsins eru að öllum líkindum tilkomin vegna áhrifa rómanska 

stílsins. Það sama gildir um hinar stílfærðu dýramyndir og jurtasveigar. Rómanski stíllinn er 

bæði runninn frá rótum heiðinnar norrænnar skreytilistar og hinnar austrænu býsönsku listar 

(Björn Th. Björnsson 1954, bls. 9). Landsmenn voru sjálfir sprottnir úr hinni fornnorrænu 

listhefð, þar sem tíðkaðist að skera út, vefa og sauma út flókin mynstur og dýramótíf. 

Rómanski stíllinn, lagaður að íslenskum efnum og verkkunnáttu, varð því mjög lífsseigur og 

gætti áhrifa hans hér á landi mun lengur en í öðrum löndum (Björn Th. Björnsson 1983, bls. 

20-22 og Björn Th. Björnsson 1954, bls. 9-10). Þá má einnig greina áhrif frá gotneska 

stílnum á listaverkið (Jakobsen, Tove 2007, bls. 251-252).  Þessi áhrif koma fram í 

línuteikningunni sem er fínleg, fáguð, löng og sveigð (Björn Th. Björnsson 1983, bls. 22 og 

Björn Th. Björnsson 1954, bls. 12, 16-17) en gotneski stíllinn var ráðandi í kirkjulist í Evrópu 

á seinni hluta miðalda. Erlendir listgripir sem búnir voru til samkvæmt nýjustu tísku bárust til 

landsins og veittu innlendum listamönnum innblástur, og þannig blönduðust nýir liststílar 

þeim sem fyrir voru (Björn Th. Björnsson 1983 bls. 22 og Björn Th. Björnsson 1954, bls. 12-

17). 

Meðal hinna erlendu gripa sem hingað bárust voru kirkjutextílar, og því er líklegt að 

sá sem stóð fyrir sköpun Hvammsrefilsins hafi orðið fyrir áhrifum frá þeim. Mynstur 

Hvammrefilsins einkennist af hringlaga reitum, og sumir telja að þessa reitaskiptingu megi 

rekja til áhrifa frá ofnum býsönskum silkidúkum. Slík mynsturgerð var útbreidd í N-Evrópu á 

miðöldum (Elsa Guðjónsson 2004, bls. 274). Þá er heldur ekki ósennilegt að listamaður 

refilsins hafi sótt innblástur að myndefni í ýmsar erlendar bækur og rit sem kunna að hafa 

verið aðgengilegar hér á landi. Á miðöldum voru til myndskreytt náttúrufræðirit sem 

kölluðust Physiologus. Þar var fjallað um dýr og jurtir og táknræna merkingu þeirra í ljósi 

Biblíunnar (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 20).  Hægt var að nota þessar myndir sem 

fyrirmyndir að dýrum, kynjadýrum og jurtaskrauti. Í stofnun Árna Magnússonar hefur 

varðveist handritabrot af myndskreyttum Physiologus, sem hefur verið sameinað öðrum 

teikningum sem hafa nýst til listsköpunar á miðöldum. Algengt var að slíkar fyrirmyndir 

væru notaðar í handritalýsingum, tréútskurði og silfursmíði (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, 

bls. 25 og Björn Th. Björnsson 1954, bls. 115). Það er ekki ósennilegt að listamaður 
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Hvammsrefilsins hafi haft aðgang að Physiologus og nýtt sér myndir þaðan til innblásturs í 

verki sínu. 

Refillinn hefur frá upphafi verið metinn með ýmsum hætti. Árið 1819 þegar refillinn 

komst í hendur Dana, er honum lýst í gotneskum stíl. Í skýrslu dönsku fornleifanefndarinnar 

kemur orðið „arabesker“ fyrir í tengslum við refilinn (Jakobsen, Tove 2007, bls. 251-252).  Í 

dansk-íslenskri orðabók (1992, bls. 41) er orðið þýtt sem „íburðamikið skreytimynstur, fléttað 

úr blómum, blöðum og bogalínum, ættað frá Litlu Asíu“. Í sýningartexta Þjóðminjasafnsins 

við refilinn, segir hins vegar að verkið sé í rómönskum stíl. 

Á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins má skoða ýmsa útskorna kirkjugripi úr tré, með 

svipuðum myndum og prýða Hvammsrefilinn. Í þessu sambandi má nefna 

Valþjófsstaðahurðina (Þjms. 11009) og útskorna stóla frá Grund (NmsK 7726 og Þjms. 

10925) og Draflastöðum (Þjms. 443). Það er sérstaklega einn gripur sem mestur skyldleiki 

virðist við; útskorin fjöl frá Munkaþverá í Eyjafirði (Þjms. 964).  Líklegt er talið að fjölin hafi 

verið notuð til skrauts innan dyra; annað hvort í klaustri eða kirkju staðarins. Hún er með 

útskornum jurtasveigum og hringjum sem umlykja dýr. Þessum dýrum svipar mjög til 

dýranna sem eru á Hvammsreflinum, sem eru ljón, hjörtur, dreki og kynjadýr, en fjölin er 

talin vera frá svipuðum tíma og refillinn, þó ekki hafi tekist að tímasetja hana nákvæmlega 

(Þóra Kristjánsdóttir 2005, bls. 23). 

Hugleiðingar um listamanninn, og hvar refillinn var búin til: 

Listamaður Hvammsrefilsins er óþekktur, og almennt er lítið vitað um íslenska listamenn á 

miðöldum. Á þeim tíma tíðkaðist ekki að listamenn merktu sér listaverk, hvort sem var hér á 

landi eða í útlöndum, enda voru listaverk fyrst og fremst unnin Guði til dýrðar og nöfn 

listamanna því aukaatriði. Listamenn voru handverksmenn sem unnu verk sín eftir pöntun 

gegn þóknun, og algengast var að embættismenn kirkjunnar leggðu inn slíkar pantnir (Elsa 

Guðjónsson 1985b, bls. 4-6 og Þóra Kristjánsdóttir 2005, bls. 11- 19). 

Þó erfitt sé að tengja listaverk miðalda við ákveðna listamenn, þá greina heimildir frá 

því að það voru fyrst og fremst konur sem fengust við listræna textíliðju á borð við vefnað og 

útsaum. Þar kemur einnig fram að slík vinna var stunduð á biskupssetrunum á Hólum og 

Skálholti, og í nunnuklaustrunum tveimur, þ.e. Kirkjubæjarklaustri og Reynistaðaklaustri 

(Elsa Guðjónsson 1985b, bls. 4-6). Fræg er sagan af Ingunni Arnórsdóttur sem bjó á Hólum 

og lagði bæði stund á útsaum og kenndi skólapiltum latínu við Hólaskóla. Um hana segir:  
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Urðu (því) margir vel menntir undir hennar hendi. Hún rétti mjög latínubækur, svo að hún lét lesa fyrir 

sér, en hún sjálf saumaði, tefldi eða vann aðrar hannyrðir með heilagra manna sögum, kynnandi 

mönnum Guðs dýrð eigi aðeins með orðum munnnáms, heldur og með verkum handanna. (Anna 

Sigurðardóttir 1985, bls. 296-97). 

Fyrst og fremst er þó talið að nunnuklaustrin tvö; Kirkjubæjarklaustur og Reynistaðaklaustur 

í Skagafirði, hafi verið miðstöðvar fyrir listræna textíliðju eins og tíðkaðist í klaustrum 

erlendis. Til er heimild frá árinu 1405 þar sem segir frá biskupi nokkrum í Skálholti, sem fór 

þess á leit við nunnurnar í Kirkjubæjarklaustri að þær útbyggju fyrir sig refla kringum alla 

stórustofuna á biskupssetrinu, og myndi hann sjálfur leggja til allan kostnað (Elsa 

Guðjónsson 1996, bls. 134-135). Greinilegt er að nunnurnar hafa þótt svo miklar 

hagleikskonur að biskup leitaði til þeirra, og sá ekki ástæðu til að kaupa slíka gripi frá 

útlöndum. Þó ekki séu til hliðstæðar frásagnir af reflagerð nunnanna í Reynistaðaklaustri, þá 

hafa þær áreiðanlega ekki staðið hinum að baki í vefnaði og útsaumi. Mikil reflaeign 

Reynistaðaklausturs árið 1408 þykir benda til þess að slík vinna hafi verið stunduð þar (Elsa 

Guðjónsson 1996, bls. 133-135 og Elsa Guðjónsson 1985c, bls. 8 og Elsa Guðjónsson 1991, 

bls. 21-22). 

Ýmsar heimildir gefa til kynna að útsaumur hafi jafnframt verið launað kvennastarf á 

miðöldum. Ber þá fyrst að nefna fyrrnefnda frásögn af nunnum Kirkjubæjarklausturs, en 

einnig hafa varðveist tvær aðrar heimildir um konur sem lögðu stund á útsaum gegn þóknun. 

Búalög, þ.e.; áðurnefnd verðskrá um refla á miðöldum, þykir einnig renna stoðum undir þá 

trú að reflagerð hafi verið sérstök starfsgrein á miðöldum. Líklegt er að vinnustofur eða vísir 

af þeim hafi verið á biskupsstólunum og í nunnuklaustrunum, þar sem listhandverk af ýmsu 

tagi var unnið (Elsa Guðjónsson 1996, bls. 134-136 og Elsa Guðjónsson 1991, bls. 14 og 

Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 19). 

Það verður að teljast líklegt að Hvammsrefillinn hafi verið búin til í slíku umhverfi, 

því hann er mjög fagmannlega unnin. Hugsanlega hefur atvinnuteiknari gert uppdrætti af 

mynstrinu, jafnvel sá hinn sami og teiknaði myndir í handrit. Án efa hafa margar hendur 

komið að verkinu; fyrst þurfti að vinna ullina frá grunni, því næst að vefa klæðið, og loks að 

sauma út í það. Það er ekki ósennilegt að Hvammsrefillinn hafi verið búinn til í öðru hvoru 

nunnuklaustrinu. Framleiðsla refla kann að hafa verið góður tekjustofn fyrir klaustrin, og þar 

var nóg af mannskap til að vinna slík verk (Steinunn Kristjánsdóttir 2017, bls. 292. Elsa 

Guðjónsson 1985c, bls. 7, Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 37). 
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Heildarmerking listaverksins: 

Hvammsrefillinn er trúarlegt listaverk sem var búið til á Íslandi í kaþólskri tíð á miðöldum. 

Hugmyndafræði hinnar kaþólsku trúar endurspeglast vel í myndefni listaverksins. Þar takast á 

andstæður góðs og ills; guðdómsins og djöfuldómsins. Kaþólska kirkjan var sterk stofnun á 

þessum tíma og listsköpun dafnaði í skjóli hennar.  

Arfleið víkingatímans lifir þó áfram í listaverkinu. Reflar voru búnir til hér á landi allt 

frá upphafi Íslandsbyggðar. Listamaður Hvammsrefilsins bjó yfir sömu verkkunnáttu og 

formæður hans höfðu gert mörgum öldum fyrr. Íslenska ullin var unnin, spunnin og ofin á 

sama hátt og gert var á víkingaöld. Saumgerðin var einnig hin sama; hinn forníslenski 

refilsaumur. Myndir Hvammsrefilsins eiga sér rætur í norrænni heiðinni listhefð, þar sem dýr 

og mynstur voru einkenni þeirrar listar. Þær hafa þó öðlast nýja trúarlega merkingu í takt við 

breytt samfélag sem hafði tekið upp nýjan trúarsið. Í verkinu má greina áhrif erlendra stíla og 

strauma sem blönduðust eldri stílum sem fyrir voru. 
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6.2 Listgripur/textíllistaverk: Altarisklæði frá Draflastöðum 

 

Mynd 3: Altarisklæði frá Draflastöðum (Þjms. 3924). Þjóðminjasafn Íslands. 

Rétt fyrir aldamótin 1900 barst Þjóðminjasafni Íslands verðmæt gjöf frá bóndanum á 

Draflastöðum í Fnjóskadal í S-Þingeyjarsýslu. Um var að ræða mjög gamalt altarisklæði úr 

kirkju staðarins og var það töluvert slitið. Að stærð er altarisklæðið 109 cm. að hæð og 117 

cm. að breidd (Þjms. 3924). Í ljós kom að klæðið var frá seinni hluta miðalda, á þeim tíma 

sem Ísland var kaþólskt land. Erfitt hefur þótt að tímasetja klæðið nákvæmlega, en þó er talið 

að það hafi verið saumað á tímabilinu 1525-1550. Ef til vill fyrir árið 1538, en það ár var 

kirkjan á Draflastöðum uppgerð og endurbætt, og vígð að nýju. Við kirkjuvígslu á miðöldum 

tíðkaðist jafnframt að vígja altari, og því ekki ósennilegt að kirkjan hafi við þetta tækifæri 

fengið nýtt altarisklæði (Elsa Guðjónsson 1980, bls. 85-88). 
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Altarisklæði er klæði sem var notað til að hylja og jafnframt skreyta altari að 

framanverðu (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2000, bls. 195). Altarisklæðið frá Draflastöðum er 

saumað með sömu saumgerð og Hvammsrefillinn; hinum forníslenska refilsaumi. Sem fyrr 

segir hafa alls varðveist tíu slík refilsaumuð altarisklæði frá miðöldum (Elsa Guðjónsson 

2004, bls. 275). Einstakt þykir að svo mörg klæði frá þeim tíma skuli hafa varðveist hér á 

landi, en slíkt þekkist ekki á hinum Norðurlöndunum (Elsa Guðjónsson 1985c, bls. 7). Fimm 

þeirra eru í eigu Þjóðminjasafnsins, en önnur fimm eru í eigu erlendra safna (Elsa 

Guðjónsson 2004, bls. 275).  

Myndlæsi/myndræn greining: 

Almennt um listaverkið (e. pre-iconographic identification):  

Altarislæðinu eru skipt niður í níu marghyrnda myndreiti (ferboga). Í hverjum þeirra eru 

myndir af trúarlegum persónum; körlum og konum sem standa tvær og tvær saman. Á milli 

myndreitanna eru rósir, og á bekkjum umhverfis klæðið má sjá blaða- og jurtaskraut í formi 

flétta og vafninga (teinungar/jurtasveigar). 

Grunnefni altarisklæðisins er innflutt hörefni. Það þótti fínna og var dýrara heldur en 

íslenska heimaofna ullarefnið sem upphaflega var notað, eins og Hvammsrefillinn er gott 

dæmi um (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 17 og Elsa Guðjónsson 1991, bls. 16). Klæðið er allt 

þakið útsaumi, og eru allir myndfletir þess saumaðir með refilsaumi. Myndast þá einskonar 

garðar, sem gefa hrjúfa og lifandi áferð, og sjást þeir mjög vel á Draflastaðaklæðinu. Eins og 

áður hefur komið fram voru oft hafðar aðrar saumgerðir með refilsaumi; til að móta bæði 

útlínur og áherslulínur. Hér er notast við saumspor sem nefnist steypilykkja (lykkjuspor) 

(Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 17). 

Útsaumsgarnið er að mestu leyti íslenskt ullarband í mörgum litum, auk smávegis af 

bláu og hvítu hörgarni.  Alls má greina níu liti í klæðinu, en aðal liturinn er fölgulur. Aðrir 

litir eru einkum bláir og blágrænir tónar ásamt rauðu og hvítu. Allir þessir litir eru 

dæmigerðir fyrir íslenskan útsaum á miðöldum (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 17 og Elsa 

Guðjónsson 1979, bls. 85). Þegar á heildina er litið er verkið að langmestu leyti unnið úr 

heimafengnu efni; íslenskri ull sem var lituð með jurtum úr náttúru Íslands (Anna 

Sigurðardóttir 1985, bls. 286-287). Hörgarnið er að öllum líkindum innflutt vara.  
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Inntak listaverksins (e. iconographic identification):  

Hinar trúarlegu persónur sem prýða Draflastaðaklæðið eru flestar alþjóðlegir dýrlingar (Elsa 

Guðjónsson 1985a, bls. 17), en eitt af einkennum kaþólskrar trúar er dýrlingatilbeiðsla. 

Dýrlingar eru heilagir menn og konur, sem þykja hafa óvenju sterk tengsl við Guð, vegna 

þess að viðkomandi hafa ástundað afar dygðugt líferni og jafnvel fórnað lífi sínu fyrir trúna 

og þannig orðið píslarvottar. Þá hafa dýrlingar oft gert eitthvað í lifanda lífi sem telst vera 

kraftaverk. Þeir eru milligöngumenn á milli manna og Guðs, og þykja því góðir til áheita og 

verndar (Molsgaard, Pernille 1999, bls. 39 og Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004, bls. 254-256).  

Dýrlingarnir á altarisklæðinu nutu mikilla vinsælda hér á landi á miðöldum (Elsa 

Guðjónsson 2004, bls. 272). Eitt af því sem einkennir alþjóðlega kaþólska dýrlinga eru 

einkennistákn þeirra. Á miðöldum þekkti fólk þessi einkennistákn og vissi hvaða tákn 

tilheyrði hverjum og einum dýrlingi. Það skipti því ekki máli þó að fólk væri ólæst, þar sem 

það kunni að “lesa myndir”. Einkennistákn dýrlinga tengjast oftast frásögnum helgisagna um 

dauðdaga þeirra, sem er oft píslarvættisdauði. Hlutverk dýrlingasagna á miðöldum var að 

flytja trúarlegan boðskap sem var ætlað að vera öðrum til eftirbreytni (Karl Sigurbjörnsson 

1993, bls. 59, 19-23 og Steinunn Kristjánsdóttir 2017, bls. 514-515). 

Í kaþólskri trú á miðöldum áttu landsmenn sér sína uppáhaldsdýrlinga sem þeir leitaðu 

stuðnings hjá í von um betra líf. Það var misjafnt til hvaða dýrlinga fólk snéri sér, og fór það 

oft eftir eðli vandamála þess (Anna Sigurðardóttir 1988, bls. 326 og Steinunn Kristjánsdóttir 

2017, bls. 24-26, 345-346). María mey var mest dýrkuð allra dýrlinga hér á landi. og var 

sérstaklega vinsæl hjá konum (Anna Sigurðardóttir 1988, bls. 326). Í Draflastaðaklæðinu má 

sjá myndir af Maríu mey í þremur reitum (efsta röð reitir nr. 2 og 3, miðröð reitur nr. 2). Þá 

eru hvítu rósirnar á milli reitanna einnig tákn Maríu og er vísun í hreinleika, skírlífi og 

sakleysi. María var oft kölluð rós himnanna (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 56). Í reitum 

klæðisins er María auðþekkjanleg sem hin heilaga móðir haldandi á Jesúbarninu í örmum sér. 

Á miðjumynd klæðisins situr hún í hásæti með kórónu á höfði. Til beggja hliða eru englar 

sem blása í lúður og sveifla reykelsiskeri, en báðir þessir hlutir eru einkennistákn þeirra (Karl 

Sigurbjörnsson 1993, bls. 70). María er allt í senn mær, móðir og himnadrottning. Hennar 

mikilvægasta hlutverk er að vera móðir Jesú, en auk þess stendur hún fyrir hreinlífi (Ásdís 

Egilsdóttir 1996, bls. 107-198).  Fólk gaf mörgu hinu fegursta sem það þekkti nafn Maríu 

guðsmóður. Á miðöldum var nafnið María vinsælt stúlkunafn, og sömuleiðis voru fuglinn 

Maríuerla og blómið Maríustakkur nefnd eftir henni. Þá voru ótal mörg kvæði ort henni til 
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dýrðar, og ófáar íslenskar kirkjur voru helgaðar henni (Anna Sigurðardóttir 1988, bls. 316 og 

323).  

Á klæðinu er María sýnd með öðrum kvendýrlingum, og ber fyrst að nefna Önnu 

móður hennar (efsta röð, reitur nr. 3). Þegar líða tók á miðaldir varð tilhneiging til að 

upphefja Maríu sem guðsmóður og þá varð hún fjarlægari hversdagslegum vandamálum 

fólks. Sumar konur snéru sér þá til heilagrar Önnu, sem þótti einkar góð til bæna og áheita í 

tengslum við allt sem viðkom hjónabandi og börnum. Algengast var að sjá Önnu með Maríu 

og Jesú (Anna Sigurðardóttir 1988, bls. 326-327). Á öðrum stað á klæðinu má sjá Maríu í 

fylgd heilagrar Katrínar (fyrsta röð, reitur nr. 2). Hennar einkennistákn eru kóróna, 

brúðarslör, bók og stundum gaddahjól. Flest einkennistáknin tengdust dauðdaga hennar, en 

hún var negld á gaddahjól og hálshöggvin með sverði, vegna trúarsannfæringar sinnar. Katrín 

kemur einnig fyrir annarsstaðar á klæðinu (neðsta röð, reitur nr. 3). Á báðum myndunum er 

hún sýnd með kórónu á höfði, og hún heldur á sverði og bók. Heilög Katrín var mjög vinsæll 

dýrlingur hér á landi, en hún var verndari ógiftra stúlkna og skólabarna (Steinunn 

Kristjánsdóttir 2017, bls. 119-120). Síðasti kvendýrlingurinn sem prýðir Draflastaðaklæðið er 

heilög Dóróthea (neðsta röð, reitur nr. 3). Hún var ákölluð af þeim sem lögðu stund á ræktun, 

en einkennistákn hennar er ávaxtakarfa. Þá leitaði fólk til hennar í fátækt (Steinunn 

Kristjánsdóttir 2017, bls. 26 og Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 63). 

Flestir karldýrlinganna á klæðinu eru úr hópi postulanna. Miðaldafólk var ekki lengi 

að bera kennsl á þá, bæði vegna einkennistákna og útlits þeirra. Tákn Andrésar postula er 

skákross (miðröð, reitur nr. 1), en hann var krossfestur og prédikaði í tvo daga hangandi á 

krossinum. Við hlið hans stendur Páll postuli sem oftast er sýndur sköllóttur með skegg. 

Hann heldur á sverði, enda var hann hálshöggvinn með því. Einnig má sjá Pétur postula sem 

heldur á sínu einkennistákni; lyklinum að himnaríki (miðröð, reitur nr. 3). Við hlið Péturs 

stendur Jóhannes postuli með eiturbikar sinn. Helgisagan segir að það hafi átt að byrla honum 

eitur, en hann signdi yfir bikarinn og þá hljóp upp eiturnaðra sem hvarf á braut (Karl 

Sigurbjörnsson 1993, bls. 59, 60, 62).  

Af öðrum dýrlingum má nefna Jóhannes skírara (efsta röð, reitur nr. 1) sem bendir á 

tákn sitt lambið. Það merkir Krist sem ber syndir heimsins (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 

61). Við hlið hans stendur biskup í fullum skrúða, sem er án einkennistákna. Hliðstæða 

biskupa má sjá neðst á klæðinu (neðsta röð, reitur nr. 2). Líklegt þykir að þessir biskupar séu 

íslenskir dýrlingar sem áttu sér engin einkennistákn, þar sem þeir voru ekki viðurkenndir af 
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páfanum í Róm. Þessir menn eru Þorlákur helgi Skálholtsbiskup, Jón Ögmundsson og 

Guðmundur góði Hólabiskupar. Að lokum má greina tvo helga menn sem óvíst er hverjir eru 

(neðsta röð, reitur nr. 1), en gætu hafa verið norrænir dýrlingar. (Elsa Guðjónsson 1997, bls. 

86).  

Litir klæðisins tala sínu máli og hafa táknræna trúarlega merkingu. Litir Guðs eru 

blátt, hvítt og rautt (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 94). Þessa liti má víða sjá í klæðnaði 

dýrlinganna. Blái liturinn er litur himinsins, sannleikans og guðdómsins (Karl Sigurbjörnsson 

1993, bls. 93-94). María mey er oft bláklædd á myndum (Sölvi Sveinsson 2011, bls. 38), og 

er hún t.d. í bláum kirtli á einum stað á klæðinu þar sem hún situr með Jesú og móður sinni 

Önnu (efsta röð, reitur nr. 3). Blái litur altarisklæðisins er með grænum tón, en skýringin 

kann að vera sú að erfitt var að fá hreinan bláan litatón úr náttúru Íslands (Guðrún 

Bjarnadóttir, 2018, bls. 55). Trúarlegar persónur klæðast einnig stundum grænu, en sá litur 

stóð gjarnan fyrir von, vöxt og þroska. Þá var hann litur hinna útvöldu. Anna, móðir Maríu er 

oft sýnd í grænni kápu, og sömuleiðis Jóhannes uppáhalds lærisveinn Jesú, sem er í grænni 

kápu á klæðinu (miðröð, reitur nr. 3) (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 62-63 og 93).  Rauði 

liturinn er litur blóðs, kærleika og píslarvotta. Hvítur litur er tákn hreinleika, sakleysis og 

heilagleika (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 93). Það er því ekki tilviljun að Jesúbarnið er hvítt 

á lit á myndum klæðisins. Það sama má segja um englana og rósirnar, en þar er verið að 

undirstika fyrrnefnda eiginleika hvíta litarins.  

Ekki má gleyma að bæði altarisklæðið og altarið sem því er ætlað að hylja, hafa 

einnig táknræna merkingu. Sjálft altarið er helgasti staður kirkjunnar, því það er mótstaður 

Guðs við mennina. Altarið er tákn fyrir Krist í kirkjunni og altarisklæðið er vísun í kyrtilinn 

sem hann klæddist (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 90, 115, 120, 122.)  

Listaverkið í samhengi (e. iconology):  

Altarisklæðið frá Draflastöðum var búið til á síðmiðöldum, á blómaskeiði kaþólskrar 

trúar á Íslandi. Á þeim tíma var kirkjan lang öflugasta stofnun landsins. Íslenska kirkjan var 

hluti af hinni alþjóðlegu kaþólsku kirkju, með páfann í Róm sem æðsta yfirmann og latínu 

sem sameiginlegt tungumál. Sem stofnun var kaþólska kirkjan áhrifamikil á sviði 

listsköpunar, því hún notaði myndir til að breiða út trúarboðskap sinn. Hér á landi, eins og í 

öðrum kaþólskum löndum, voru kirkjustofnanir helstu listkaupendur á miðöldum (Steinunn 

Kristjánsdóttir 2017, bls. 454-456, 514-515 og Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 19).  
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Sterk áhrif kaþólskrar trúar endurspeglast vel í myndum altarisklæðisins frá 

Draflastöðum. Hinir alþjóðlegu dýrlingar sem prýða altarisklæðið, voru dýrkaðir víða í 

ríkjum Evrópu. Á klæðinu koma kvendýrlingarnir María og Katrín oftar fyrir en aðrir, enda 

nutu þær mikilla vinsælda hér á landi. Við bænahald skipti máli fyrir fólk að hafa myndir af 

dýrlingunum sem það tilbað, fyrir augunum. Myndirnar á klæðinu frá Draflastöðum voru því 

ekki aðeins til fegrunar, heldur gegndu þær jafnframt trúarlegu hlutverki. Altarisklæðið var 

ekki það eina sem prýddi altarið, því þar voru líka útskorin líkneski af dýrlingum. Einnig 

voru þar stundum helgiskrín með líkamsleifum þeirra. Fyrir ofan altarið var algengt að sjá 

málaðar dýrlingamyndir. Fólk taldi sig komast nær hinum trúarlega krafti dýrlinganna ef það 

hafði muni tengda þeim nálægt sér. Jafnframt tíðkaðist það að ölturu væru tileinkuð 

ákveðnum dýrlingum, eins og t.d. Maríu mey og Þorláki helga. Á sama hátt voru kirkjur 

helgaðar vissum dýrlingum, og var Pétur postuli sérstakur verndari Draflastaðakirkju og því 

ekki tilviljun að hann hefur verið valinn einn af dýrlingum klæðisins (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir 2004, bls. 248-256 og Steinunn Kristjánsdóttir 2017, bls. 515, Selma 

Jónsdóttir 1965, bls. 142).  

Ritaðar heimildir hafa leitt í ljós að íslenskar miðaldakirkjur voru ríkar af 

altarisklæðum Í stærstu kirkjunum voru fleiri en eitt altari sem þurfti að skreyta, eins og t.d. í 

klaustur- og dómkirkjum. Þá áttu sumar jafnvel nokkur altarisklæði til skiptanna; eftir 

mismunandi tilefnum kaþólskra kirkjuhátíða (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2000, bls. 191-195). 

Sem fyrr segir hafa varðveist tíu altarisklæði saumuð með refilsaumi frá þessum tíma, 

og er klæðið frá Draflastöðum eitt af þeim. Altarisklæði þessi eru öll talin hafa verið saumuð 

á tímabilinu 1400-1550. Sum þessara klæða eru með stökum myndum af dýrlingum sem oft 

standa tveir og tveir saman, eins og klæðið frá Draflastöðum er gott dæmi um. Á öðrum eru 

raktir atburðir úr lífi dýrlinganna, eins og t.d. á Maríuklæðinu (sjá mynd 5, bls. 105) sem 

varðveitt er í Þjóðminjasafni Dana, og Marteinsklæðinu sem er í Louvre safninu í París (Elsa 

Guðjónsson 1996, bls. 124-125). Að efni og gerð virðist þeim hafa svipað til kirkjurefla, að 

frátöldu forminu (Elsa Guðjónsson 1991, bls. 20). Það er því eðlilegt að álykta að gerð 

altarisklæða hafi þróast út frá reflagerð. 

Helmingi hinna varðveittu altarisklæða er skipt niður í reiti, eins og sjá má á klæðinu 

frá Draflastöðum. Hinn helmingurinn sýnir stærri dýrlingamyndir (Elsa Guðjónsson 1996, 

bls. 125).  Athyglisvert er að flest hinna varðveittu refilsaumaðra altarisklæða eru úr kirkjum 

á norðurlandi. Það má greina ákveðin líkindi með þessum klæðum, hvað varðar efni, stíl, 
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myndbyggingu, myndir og mynstur. Þau virðast vera af sama uppruna og mynda eina 

samstæða heild (Selma Jónsdóttir 1965, bls. 134-147).  

Erlendir áhrifavaldar: Stílar, innblástur og fyrirmyndir 

Höfundur altarisklæðisins frá Draflastöðum hefur án efa fengið innblástur frá erlendum 

kirkjugripum (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004, bls. 248). Á miðöldum áttu Íslendingar í 

blómlegri vöruskiptaverslun við útlendinga (Leifur Reynisson 2009, bls. 90-93). Það hefur 

því verið frekar auðvelt fyrir kirkjur landsins að eignast innflutta gripi. Í þessu sambandi má 

nefna altaristöflur, en bent hefur verið á að hugsanlega hafi þær verið notaðar sem 

fyrirmyndir að reitaskiptingu altarisklæða eins og sjá má í klæðinu frá Draflastöðum 

(Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 37). Hingað bárust einnig erlendir kirkjutextílar; eins og 

áður hefur komið fram voru býsanskir silkidúkar með reitamynstri vinsælir N-Evrópu á 

miðöldum, og gætu þeir einnig hafa verið fyrirmyndir að reitaskiptingu altarisklæðisins (Elsa 

Guðjónsson 2004, bls. 274). En hvort sem listamaðurinn studdist við þessar fyrirmyndir eða 

ekki, þá hefur óneitanlega reynt á listrænt auga í myndbyggingu klæðisins.  

Hingað til landsins bárust einnig myndskreyttar bækur og rit. Meðal slíkra rita voru 

nokkur eintök af norskri bænabók frá Niðarrósi (Breviarium Nidrosiense) sem íslenskur 

biskup kom með heim úr vígsluför sinni árið 1522. Jón Arason Hólabiskup lét prenta eftir 

henni íslenskar bænabækur (Breviarium Holense) fyrir íslenska presta, í prentsmiðju sinni á 

Hólum. Því miður brann síðasta eintakið af þessari bók í handritabrunanum mikla í 

Kaupmannahöfn. Í varðveittu eintaki af norsku bænabókinni má sjá mynd af Maríu mey, sem 

líkist mjög Maríumyndinni í miðju Draflastaðaklæðisins. Líklegt þykir að listamaðurinn hafi 

notað myndina sem fyrirmynd (Elsa Guðjónsson 1980, bls. 86-88). 

Athyglisvert er hve mynstur og myndir á altarisklæðinu frá Draflastöðum, líkjast 

myndskreytingum í íslenskum handritum (handritalýsingum). Greinilegt er að sömu eða 

svipaðar fyrirmyndir hafa verið notaðar við hvoru tveggja, og jafnvel hafa þær verið 

teiknaðar af sama listamanni. Það orðspor fór af listamönnum miðalda, að þeir væru 

þúsundþjalasmiðir, sem væru jafnvígir á mörg efni, hvort sem um væri að ræða skinn, textíl, 

tré eða málm (Elsa Guðjónsson 1997, bls. 89 og Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 37).  

Vitað er að listamenn á þessum tíma teiknuðu mynstur og myndir (mótíf) og söfnuðu 

þeim í sérstakar vinnubækur sem gengu mann fram af manni. Ein slík bók með myndefni frá 

miðöldum hefur varðveist hér á landi; kallast hún Teiknibókin, og er geymd í stofnun Árna 

Magnússonar. Fyrirmyndir úr þeirri bók voru notaðar til að myndskreyta handrit. Sumar af 
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myndum og mynstrum altarisklæðisins frá Draflastöðum, eiga sér hliðstæður í Teiknibókinni. 

Á þetta við um marghyrndu reitina sem umlykja dýrlingamyndir klæðisins, en í 

Teiknibókinni má finna samskonar form sem umlykja myndir úr sköpunarsögunni. Það sama 

á við um vafningamynstrið á efri og neðri bekkjum klæðisins. Mynstur þetta er upphaflega 

komið úr handritalýsingum og er í frumgotneskum stíl. Samsvarandi mynstur má sjá í 

tveimur öðrum refilsaumuðum altarisklæðum frá miðöldum. Maríurósirnar á milli 

myndreitanna eiga sér einnig hliðstæðu í handritum (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 15-

19, 49, 61, 114, 138,142, 160). 

Það er erfitt að greina altarisklæðið frá Draflastöðum eftir ákveðinni stíltegund, þar 

sem fyrirmyndir og stílar eru sóttar úr ýmsum áttum. Það má því segja að í verkinu ríki viss 

stílfræðileg óreiða. Í þessu sambandi ber að hafa í huga að ný stíláhrif bárust seint til Íslands, 

og svo virðist sem gamlir stílar hafi lifað hér lengi eftir að tók að draga úr vinsældum þeirra 

erlendis, og síðan blandast nýrri stílum. Rómanski stíllinn varð mjög lífsseigur hér á landi, en 

hann sprettur sem fyrr segir úr samruna tveggja ólíkra þátta, þ.e.; arfleiðar víkingaaldar og 

kristinnar trúar (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 27 og Þór Magnússon 2007, bls. 15 og 

Björn Th. Björnsson 1954, bls. 9-14). 

 Íslendingar aðlöguðu rómanska stílinn að íslenskum aðstæðum, með áherslu á forn 

norræn skreytiminni. Þetta endurspeglast vel í myndum og mynstrum altarisklæðisins frá 

Draflastöðum. Þessi fastheldni landsmanna á gamlar hefðir; hvort sem um var að ræða 

stíltegundir, efni eða verkkunnáttu, varð til þess að sterk þjóðleg einkenni þróuðust í 

miðaldaútsaumi. Klæðið frá Draflastöðum hefur því yfir sér ákveðið séríslenskt og fornlegt 

yfirbragð, sem er úr takti við það sem var vinsælast víða í Evrópu á sama tíma (Björn Th. 

Björnsson 1983, bls. 20 og Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004, bls. 258 og Elsa Guðjónsson 1997, 

bls. 89). 

Hugleiðingar um listamanninn, og hvar altarisklæðið var búið til: 

Altarisklæðið á Draflastöðum er ómerkt, en eins og áður hefur komið fram, þá tíðkaðist ekki 

að listamenn miðalda merktu sér listaverk. Listamenn þess tíma voru nokkurs konar verktakar 

sem tóku að sér umsamin verk gegn þóknun (Elsa Guðjónsson 1996, bls. 135). Heimildir gefa 

til kynna að bóndinn á Draflastöðum í S-Þingeyjarsýslu; Ormur Jónsson að nafni, hafi látið 

útbúa klæðið fyrir nýuppgerða kirkju staðarins (Elsa Guðjónsson 1980, bls. 88).  

Ýmislegt bendir til þess að altarisklæðið sé unnið af, eða undir umsjón Helgu 

Sigurðardóttur, sem titluð var fylgikona Jóns Arasonar, síðasta kaþólska biskupsins á Hólum. 
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Hún er einnig talin vera höfundur tveggja annarra refilsaumaðra altarisklæða sem varðveist 

hafa í kirkjum á norðurlandi og eru á söfnum í dag. Eitt þeirra er altarisklæði Hóladómkirkju. 

Þessi altarisklæði þykja svo lík bæði hvað varðar efni, frágang og aldur, að líklegt þykir að 

þau séu saumuð á biskupsstólnum Hólum af sömu konunni (Elsa Guðjónsson 1980, bls. 88-

89). 

Af myndefninu að dæma hefur altarisklæðið verið unnið í umhverfi þar sem auðvelt 

var að nálgast trúarlegar fyrirmyndir. Höfundur þess hefur verið mjög vel að sér í kaþólskri 

táknfræði. Þá er ekki ósennilegt að klæðið hafi verið unnið á stað þar sem aðrir listamenn 

störfuðu, og þá sér í lagi þeir sem skrifuðu og skreyttu handrit. Að mörgu leyti minnir 

altarisklæðið frá Draflastöðum á útsaumaða mynd úr handriti. Getgátur eru um að klæðið hafi 

verið búið til í Reynistaðaklaustri í Skagafirði, því líklegt þykir að þar hafi listræn textíliðja 

(klæðagerð) og handritagerð verið stunduð á miðöldum. Sem fyrr segir voru flest hinna tíu 

refilsaumuðu altarisklæða sem varðveist hafa frá þessum tíma, gerð fyrir kirkjur á 

norðurlandi, í nágrenni klaustursins (Selma Jónsdóttir 1965, bls. 134-147). 

Sennilegast er þó að fyrrnefnd Helga sem búsett var á Hólum hafi látið búa til klæðið, 

en ekki er útilokað að hún hafi notið aðstoðar systranna í Reynistaðaklaustri, enda stutt á milli 

þessara tveggja höfuðbóla í Skagafirði. Í þessu sambandi ber að hafa í huga að 

Draflastaðakirkja, sem altarisklæðið var gert fyrir, var í biskupsumdæmi Hólastaðar. 

Heildarmerking listaverksins: 

Altarisklæðið frá Draflastöðum er innlent listaverk með vísun í kaþólska trú. Það er unnið til 

dýrðar Guði, í skjóli kirkjunnar. Klæðið er búið til á síðmiðöldum, á blómaskeiði kaþólskrar 

trúar á Íslandi. Sterk alþjóðleg kaþólsk áhrif endurspeglast vel í dýrlingamyndum klæðisins. 

Við gerð altarisklæðisins mætast innlend og útlend áhrif. Efnið er að langmestu leyti 

heimafengið og verkkunnáttuna má rekja til upphafs landnáms. Myndefnið og áhrif erlendra 

liststíla koma hins vegar að utan. Í verkinu má bæði greina áhrif frá rómanska og gotneska 

stílnum, en listamaðurinn er fastheldinn á gamlar listhefðir, og kemur það vel fram í verkinu 

sem fyrir vikið ber með sér sterk þjóðleg einkenni. 
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6.3 Listgripur/textíllistaverk Altarisklæði frá Hólum 

 

Mynd 4: Altarisklæði frá Hólum (Þjms. 4380). Þjóðminjasafn Íslands. 

Árið 1897 eignaðist Þjóðminjasafnið annað gamalt altarisklæði úr kaþólskri tíð. Það er talið 

vera frá tímabilinu 1525-1550 (Þjms. 4380), og er eitt af hinum fyrrnefndu tíu refilsaumuðu 

altarisklæðum. Það var búið til fyrir Hóladómkirkju í biskupstíð Jóns Arasonar. Kirkjan þótti 

sú veglegasta sem byggð hefur verið á Hólum, og var auk þess eitt stærsta timburhús á 

norðurlöndum. Ritaðar heimildir greina frá því að hún hafi verið fagurlega skreytt með 

útskurði og ofnum útsaumuðum klæðum, og henni dugðu hvorki meira né minna en tólf 

kirkjuklukkur (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2000, bls. 164 og Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004, bls. 

248 og Hjörleifur Stefánsson 1997, bls. 28, 31). 

Hólaklæðið, eða biskupaklæðið eins og það er oft kallað, hefur líklega prýtt háaltari 

kirkjunnar, en alls voru sjö ölturu í henni, tileinkuð hinum ýmsu dýrlingum (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir 2000, bls. 170-171). Það er óhætt að segja að líftími klæðisins hafi verið 

langur, því allt til ársins 1896 var það fyrir altari dómkirkjunnar, eða í tæp fjögur hundruð ár. 

Hólaklæðið lifði af ýmsar hremmingar á borð við siðaskipti, kirkjufok og léleg 

geymsluskilyrði sem einkenndust m.a. af raka og músagangi (Elsa Guðjónsson 1996, bls. 

129-130 og Þorsteinn Gunnarsson 2005, bls. 164). Að stærð er altarisklæðið 98 cm. að hæð 

og 182 cm. að breidd (Þjms. 4380).  
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Myndlæsi/myndræn greining: 

Almennt um listaverkið (e. pre-iconographic identification):  

Hólaklæðið er stærra en hin refilsaumuðu altarisklæðin sem varðveist hafa frá miðöldum. 

Myndbygging þess er önnur, en um er að ræða eina stóra dýrlingamynd, í stað myndar með 

mörgum myndreitum eins og Draflastaðaklæðið er gott dæmi um.  

Á altarisklæðinu má sjá þrjá biskupa með geislabauga, í fullum embættisskrúða. 

Beggja megin við þá eru tveir englar sem sveifla reykelsiskerjum. Engillinn sem er lengst til 

hægri heldur einnig á bók og stendur á skírnarfonti, sem er ílát undir vígt skírnarvatn. 

Biskupinn sem stendur í miðju klæðisins er miðpunktur verksins, en hinum biskupunum 

tveimur ásamt englunum, er stillt upp til hliðar. Þannig verða til nokkurs konar samhverfir 

helmingar sem mynda lokaða heild. Þessi myndskipun var þekkt í listaverkum miðalda 

(Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 30-31). Að mörgu leyti verður að telja að myndbyggingu 

Hólaklæðisins svipi meira til veggmyndar eða málverks frekar en altarisklæðis, sé litið til 

greiningar fræðimanna á handritalýsingum. 

Efst á klæðinu er borði með áletrun á latínu þar sem stendur: „Beatus gudmunde: 

Sancte: johannes: Sancte: thorlace“. Íslensk þýðing: „Blessaður Guðmundur: Heilagur Jón: 

Heilagur Þorlákur“. Myndin er römmuð inn með tígulaga mynstri, að undanskildum efsta 

bekknum með áletruninni.  

Að efni og gerð svipar Hólaklæðinu mjög til Draflastaðaklæðisins. Grunnefnið er hið 

sama, þ.e.; innflutt hörefni sem saumað er í með íslensku jurtalituðu ullarbandi og smávegis 

af hörgarni. Meiru hefur þó verið kostað til við gerð Hólaklæðisins því við útsaum þess hefur 

einnig verið notað innflutt gyllt málmgarn og hugsanlega eðalsteinar. Ummerki um steinanna 

má sjá á litlum auðum smáblettum á fingrum biskupanna sem standa til hliðar, og auðum 

bletti efst á biskupshúfu (mítri) miðju biskupsins. Eins og í Draflastaðaklæðinu er 

grunnliturinn fölgulur, en rauðir, bláir og blágrænir litatónar eru áberandi í fatnaði hinna 

trúarlegu persóna (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 17-18). 

Myndfletir Hólaklæðisins eru allir saumaðir með refilsaumi sem gefur lifandi áferð. 

Saumgerðin hentar vel fyrir stórar myndir klæðisins, þar sem hún er bæði einföld og 

fljótgerð, Þá er hún einkar góð fyrir altarisklæði þar sem lítið mæðir á vegna þess að slitþol er 

lítið (Lára Hansdóttir og Sigríður Ólöf Gunnlaugsdóttir 1993, bls. 77). Eins og tíðkast í 

refilsaumuðum verkum, þá eru notuð önnur hjálparsaumspor, sem í þessu tilviki eru 
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varpleggur (kontórstingur) og lagður saumur (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 18). Þegar á 

heildina er litið þá er Hólaklæðið, á sama hátt og Hvammsrefillinn og Draflastaðaklæðið, að 

langmestu leyti unnið úr heimafengnu efni; íslenskri ull sem var lituð með jurtum úr náttúru 

Íslands. Hörgarnið er að öllum líkindum innflutt vara.  

Inntak listaverksins (e. iconographic identification):  

Biskuparnir þrír sem prýða Hólaklæðið eru líklega þeir sömu og sjá má í reitum 

Draflastaðaklæðisins. Þeir eru íslenskir, og voru allir teknir í dýrlingatölu hér á landi á 

miðöldum. Ólíkt hinum alþjóðlegu dýrlingum sem voru viðurkenndir af páfanum í Róm, þá 

áttu íslensku dýrlingarnir engin einkennistákn. Listamaðurinn hefur því tekið á það ráð að 

auðkenna þá með nöfnum sínum, sem eru saumuð á borða efst á klæðinu (Björn Th. 

Björnsson 1954, bls. 89-91). Hann notar latínu, sem var opinbert tungumál kaþólsku 

kirkjunnar á þessum tíma (Leifur Reynisson 2009, bls. 11). Íslensku dýrlingarnir eru: 

Guðmundur góði Arason Hólabiskup, Jón helgi Ögmundsson Hólabiskup og Þorlákur helgi 

Þórhallsson Skálholtsbiskup (Elsa Guðjónsson 1985a, bls. 17). Til beggja hliða eru englar 

með sín einkennistákn; reykelsi og bók (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 70). 

Myndefnið er vísun í kaþólska messu, þar sem biskuparnir eru klæddir fullum 

embættisskrúða; með biskupstaf (bagal) í hendi og biskupshúfu (mýtur) á höfði. Í slíkri messu 

tíðkast að sveifla reykelsiskerjum fram og til baka eftir ákveðnum reglum. Hinn sæti ilmur 

reykelsisins hefur táknræna merkingu í kaþólskri trú, þar sem hann á að reka burtu hið illa, 

auk þess sem reykurinn sjálfur er tákn bænanna sem sendar eru til himna (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir 2004, bls. 257). 

Boðskapur verksins er af trúarlegum toga; hinir þrír dýrlingar eru öðrum fremri þar 

sem þeir eru sem fulltrúar Guðs á jörðu (Molsgaard, Pernille 1999, bls. 39-40).  Geislabaugar 

sem upphaflega voru saumaðir með gylltum þræði, eiga að undirstrika heilagleika þeirra 

(Sölvi Sveinsson 2011, bls. 133). Jón helgi Ögmundsson Hólabiskup sem stendur í miðið, er 

hér í aðalhlutverki, enda er Hóladómkirkja helguð honum (Gunnar Guðmundsson 2000, bls. 

151). Hann er bláklæddur, og lyftir hægri hönd eins og hann sé að blessa áhorfandann. 

Guðmundur og Þorlákur eru hins vegar í rauðum biskupsskrúða og leggja hendur blessandi á 

brjóst sér. Handahreyfingar biskupanna þriggja, þar sem tveir fingur; litli fingur og 

baugfingur eru beygðir inn mót lófa, fela í sér latneska blessun (Karl Sigurbjörnsson 1993, 

bls. 34).  
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Í listaverkinu hafa litirnir táknræna merkingu. Rauði liturinn vísar til blóðs Krists, 

kærleika og píslarvotta (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 93). Blái liturinn er litur trúarinnar, 

sannleikans og hins guðdómlega. Kristur er oft sýndur í bláum kufli í listaverkum miðalda 

(Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 96 og Sölvi Sveinsson 2011, bls. 39). Þetta má túlka á þann 

hátt að Jón sé í hlutverki Krists á Hólaklæðinu. Gyllti liturinn gegnir einnig táknrænu 

hlutverki, en í kaþólskri trú er gull æðstur allra lita. Hann er tákn fyrir geislandi dýrð guðs á 

himnum (Molsgaard, Pernille 1999, bls. 8 og Sölvi Sveinsson 2011, bls. 143). Það er óhætt að 

segja að litir verksins séu valdir af mikilli kostgæfni, þar sem blár, rauður, hvítur eru allir litir 

Guðs (Karl Sigurbjörnsson 1993, bls. 94). 

Listaverkið í samhengi (e. iconology):  

Þegar Hólaklæðið var búið til var kaþólska kirkjan á Íslandi á hátindi veldis sín; biskuparnir á 

Hólum og í Skálholti voru voldugustu menn landsins. Þessi miklu völd kirkjunnar 

endurspeglast vel í stærð og ríkidæmi dómkirknanna á biskupsstólunum. Ein af 

embættisskyldum kaþólskra biskupa var að prýða kirkjur sínar fögrum gripum þar sem það 

hafði trúarlegan tilgang. Bæði keyptu þeir dýrindis kirkjugripi frá útlöndum og eins létu þeir 

útbúa gripi hér á landi. Þeir réðu í þjónustu sína hannyrðakonur til að framleiða kirkjutextíla, 

tréútskurðarmeistara til að skera út dýrlingalíkneski og altaristöflur, og gullsmiði til að smíða 

helgigripi (Leifur Reynisson 2009, bls. 83 og Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004, bls. 247-48). 

Það hlýtur að hafa verið mikil upplifun að koma í Hóladómkirkju í tíð Jóns Arasonar 

síðasta kaþólska biskupsins á Íslandi. Ritaðar heimildir greina frá því að hún hafi verið 

yfirfull af dýrgripum og dýrmætum listaverkum þar sem myndmálið var í forgrunni. Í 

kirkjunni voru á sjötta hundrað listgripa, þar á meðal sjö eða átta refilsaumuð altarisklæði og 

refill til að tjalda kórinn með. Kirkjan sjálf var risastór timburkirkja, um 50 metra á lengd, og 

lofthæðin afar mikil, líklega til þess að fólk fyndi fyrir smæð sinni gagnvart valdi 

guðdómsins. Í kirkjunni voru öll skilningarvit virkjuð; það var ekki nóg með að horft væri á 

alla dýrgripina, heldur var líka hlustað á latneskan messusöng og bjölluhljóm, vitin fyllt af 

reykelsisilmi og bragðað á brauði og víni. Það er því ekki að undra að kirkjur hafi verið 

kallaðar listasöfn miðalda (Hjörleifur Stefánsson 1997, bls. 30-31 og Guðbjörg Kristjánsdóttir 

2000, bls. 170-71 og Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004, bls. 248-257). 

Eins og áður hefur komið fram áttu íslenskar kirkjur á miðöldum mikið af 

altarisklæðum. Stærstu kirkjurnar áttu mörg til skiptanna, og var Hóladómkirkja gott dæmi 

um slíka kirkju. Líklegt þykir að Hólaklæðið sé eitt af þessum sjö eða átta altarisklæðum sem 



92 

 

getið er um í heimildum í biskupstíð Jóns Arasonar, og því eina eintakið sem hefur varðveist. 

Það verður að teljast mikið lán að klæðið hafi lifað af siðaskiptin, í ljósi þess að 

lútherstrúarmenn hreinsuðu Hóladómkirkju af kaþólskum helgigripum. Þeim var sérstaklega í 

nöp við dýrlingamyndir sem þeir tengdu við skurðgoðadýrkun. Hugsanlega hefur Hólaklæðið 

fengið að vera áfram í kirkjunni vegna þess að lútherstrúarmenn tengdu það fyrst og fremst 

við hina íslensku biskupa, frekar er dýrlingatilbeiðslu. 

Það eru ýmis líkindi með Hólaklæðinu og hinum fyrrnefndu tíu refilsaumuðu 

altarisklæðum sem varðveist hafa frá síðmiðöldum. Efni þeirra er að mestu leyti íslensk ull og 

sömu mótífin koma fyrir aftur og aftur. Þannig eiga tíglamynstur, leturgerð og sumar myndir 

Hólaklæðisins samsvörun í öðrum altarisklæðum (Selma Jónsdóttir 1965, bls. 134-144). 

Erlendir áhrifavaldar: Stílar, innblástur og fyrirmyndir 

Höfundur Hólaklæðisins hefur efalaust sótt innblástur og fyrirmyndir til erlendra kirkjugripa. 

Í því sambandi má sérstaklega nefna kirkjutextíla sem oft voru fagurlega skreyttir útsaumi, 

enda framleiddur á mikilsvirtum kirkjulistaverkstæðum. Enskur gull- og silkisaumur (e. opus 

anglicanum) er á nokkrum gripum Þjóðminjsafnsins frá kaþólskri tíð. Slikur útsaumur naut 

mikilla vinsælda á meginlandi Evrópu á miðöldum. Í slíkum útsaumi voru oft notaðir þræðir 

úr gulli, silfri og silki, auk perla og eðalsteina (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2004, bls. 247 og 

Elsa Guðjónsson 2004, bls. 273). 

Hóladómkirkja átti á þeim tíma sem altarisklæðið frá Hólum var búið til, hluta úr 

gullsaumuðum biskupsskrúða frá 13. öld með myndum af sjálfum íslensku dýrlingunum Jóni 

og Þorláki, sem einmitt prýða Hólaklæðið. Það er því mjög líklegt að myndir skrúðans hafi 

verið notaður sem fyrirmynd að altarisklæðinu. Sumir halda að skrúðinn hafi verið gjöf frá 

norska kónginum til dómkirkjunnar í tíð Guðmundar góða. Hólaskrúðinn sem er mjög fagur, 

er til sýnis á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins. Þar má einnig sjá annan frægan textílgrip, þ.e.; 

biskupskápu Jóns Arasonar síðasta kaþólska biskupsins. Hún er úr rauðu silkiflaueli og á 

henni eru breiðir borðar með dýrlingamyndum saumuðum með gullþræði (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir 2000, bls. 165-169). Allir þessir glæsilegu erlendu kirkjutextílar, sem íslenskar 

útsaumslistakonur höfðu fyrir augunum, hljóta að hafa veitt þeim innblástur. 

Eins og áður hefur verið minnst á þá bjuggu listamenn miðalda til handbækur með 

myndefni sem þeir notuðu við vinnu sína. Ekki er ólíklegt að sá aðili sem teiknaði upp 

myndirnar á Hólaklæðið hafi haft aðgang að slíkri bók. Það er greinilegt að þar hefur flínkur 

teiknari verið á ferð, því myndirnar eru fagmannlega unnar. Í Teiknibókinni frægu má finna 
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tvær myndir af biskupum í fullum skrúða, sem gætu hafa verið fyrirmyndir að biskupum 

Hólaklæðisins. Þar má einnig finna tíglamynstur, sem svipar til tíglamynsturs á bekkjum 

klæðisins (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 19, 88-89, 119).  

 Í Teiknibókinni er einnig að finna myndir sem eru bæði stórar og flatar, og gætu því 

hafa verið notaðar sem fyrirmyndir í altarisklæði. Sumar þeirra eru gataðar, sem bendir til 

þess að þær hafi verið notaðar sem uppdrættir fyrir textíl (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 

23). Í Teiknibókinni er að vísu ekki að finna nákvæmlega sömu ímyndir og eru á 

Hólaklæðinu, en þó eru þar myndir með svipaða myndskipan. Hugsanlega hefur höfundurinn 

stuðst við Teiknibókina, eða aðra sambærilega vinnubók (Guðbjörg Kristjánsdóttir 2013, bls. 

30-33, 36-39).  

Í listaverkinu má greina ákveðin stíleinkenni síðgotneska stílsins. Áherslan er á 

langar, lóðréttar og sveigðar línur, sem endurspeglast vel í líkamsstöðu biskupanna og í 

biskupsstöfum þeirra. Þá má skynja hreyfingu; bæði í sveiflu reykelsiskerjanna, bendingu 

handanna, ásamt þunga klæðafellinganna. Þá eru tilfinningar túlkaðar bæði með hvikulu fasi 

biskupanna, og handahreyfingum þeirra. Allt eru þetta einkenni síðgotneska stílsins.  

Í verkinu má einnig greina áhrif frá annarri stíltegund, þ.e.; frumendurreisn, sem var 

orðin vinsæl í Evrópu á þeim tíma sem Hólaklæðið var búið til. Einkenni þessa stíls eru m.a 

mjúkar bogalaga línur, teygð líkamsform og líkamar án axla. Eitt frægasta erlenda verk í 

þessum stíl er Fæðing Venusar (um 1484-6) eftir Sandro Botticelli (Gardner 1996, bls. 719-

22). Ef vel er að gáð, þá má sjá ákveðin einkenni frumendurreisnar í klæðinu, t.d. óvenju 

langa fingur biskupanna, og litlar axlir þeirra.  

Þótt hér sé gerð tilraun til að tengja Hólaklæðið erlendum stílum og straumum, þá 

hefur það yfir sér ákveðið séríslenskt yfirbragð. Það sama gildir um hin refilsaumuðu 

altarisklæðin sem varðveist hafa frá miðöldum. Í öllum þessum klæðum endurspeglast sterk 

þjóðleg einkenni, líklega vegna þess að Íslendingar héldu fast í allt sem gamalt var. Eins og 

áður hefur komið fram voru landsmenn lengi að tileinka sér nýjungar, hvort sem um var að 

erlenda stíla, efni eða verkkunnáttu (Björn Th. Björnsson 1983, bls. 20 og Guðbjörg 

Kristjánsdóttir 2004, bls. 258 og Elsa Guðjónsson 1997, bls. 89). En þrátt fyrir að Íslendingar 

væru seinteknir til breytinga á ýmsum sviðum, þá vildu þeir ekki vera eftirbátar annarra þjóða 

þegar kom að því að eiga sína eigin þjóðardýrlinga. Hér verður stuttlega gerð grein fyrir 

hinum þjóðkunnu íslensku biskupum sem prýða Hólaklæðið, og voru teknir í dýrlingatölu á 

miðöldum.  
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Guðmundur góði Arason (Hólabiskup 1203-1237). Hann var valinn dýrlingur vegna þess að 

hann þótti fyrirmynd annarra í kristilegu líferni. Hann var þekktastur fyrir góðmennsku og 

hjálpsemi við fátæka. Einnig þótti hann búa yfir lækningamætti og fóru sögur af 

kraftaverkum hans víða. Ef fólk veiktist á miðöldum, kunni það bara eitt ráð; að biðja 

uppáhalds dýrlinginn sinn um hjálp og fá hann til að tala máli sínu við guð. Guðmundur var 

vinsæll dýrlingur hjá fólki, og margir hétu á hann. Það færði kirkjunni gjafir í formi áheita, 

sem gat t.d. verið vaðmál eða kerti, og jafnvel vinnuframlag ef það átti ekkert annað. 

Guðmundur var stundum fenginn til að blessa hina ýmsu staði á landinu. Hann er t.d. talinn 

hafa lagt blessun sína yfir Gvendarbrunna í Heiðmörk, sem enn þann dag í dag, eru kenndir 

við hann. Þaðan fá höfðuðborgarbúar neysluvatn sitt. Á miðöldum trúði fólk því að vatnið úr 

þeim byggi yfir lækningamætti (Gunnar F. Guðmundsson 2000, bls. 48-56, 292-98).  

Jón helgi Ögmundsson (Hólabiskup 1106-1121). Jón var fyrsti biskupinn á Hólum og var 

jafnframt verndari Hóladómkirkju. Hann var tekinn í dýrlingatölu á Íslandi vegna þess að 

hann efldi kristna trú í landinu og barðist gegn heiðnum áhrifum. Eitt af því sem hann lét gera 

var að breyta um nöfn á vikudögunum, en áður höfðu þeir flestir heitið eftir heiðnum goðum. 

Þannig varð týsdagur að þriðjudegi, óðínsdagur að miðvikudegi, þórsdagur að fimmtudegi og 

freysdagur að föstudegi (Þór Magnússon 2008, bls. 16). 

Jón vissi að besta leiðin til að festa nýja trú í sessi, væri að efla menntun í kristnum 

fræðum, og í þessum tilgangi lét hann byggja fyrsta skólahús á Íslandi á biskupssetri sínu á 

Hólum. Hann fékk kennara erlendis frá til að kenna ungum mönnum að verða prestar. Þar var 

að vísu ein kona í hópnum; fyrrnefnd Ingunn Arnórsdóttir, sem bæði kenndi latínu og 

saumaði út í klæði myndir af helgum dýrlingum. Það heyrði til undantekninga að stúlkur 

fengju að leggja stund á bóknám, en það þótti hins vegar við hæfi að þær sinntu útsaumi. Jón 

lifði mjög dyggðugu og trúræknu lífi, og mörgum fannst hann heilagur í lifanda lífi. Hann 

þótti búa yfr miklum bænamætti, og frægt er þegar hann rak burtu hafís frá ströndum 

norðurlands. Margir hétu á hann sem dýrling og báðu hann um hjálp þegar eitthvað bjátaði á í 

lífinu. Það þótti t.d. áhrifaríkt að leita til hans þegar tíðarfar var slæmt, og náttúruhamfarir 

herjuðu á þjóðina (Gunnar F. Guðmundsson 2000, bls. 292-98 og Anna Sigurðardóttir 1985, 

bls. 296-97).  

Þorlákur helgi Þórhallsson (Skálholtsbiskup 1178-1193). Þorlákur helgi er frægastur 

íslensku dýrlinganna. Hann er eini dýrlingurinn sem páfinn í Róm hefur samþykkt, og var það 

fyrst gert árið 1984. Ári síðar var hann útnefndur verndardýrlingur Íslands. Þorlákur var 
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mikill brautryðjandi í trúmálum á miðöldum. Hann barðist mjög fyrir auknum völdum 

kirkjunnar, sem var síður en svo auðvelt, þar sem veraldlegir höfðingjar voru oft erfiðir 

viðureignar. Einnig reyndi hann að bæta siðferði þjóðarinnar, en það var landsiður íslenskra 

höfðingja að eiga margar konur. Þorlákur gerði hvað hann gat til að sporna gegn þessu 

lauslæti í samfélaginu. Meira að segja prestar áttu hjákonur, en það var þá sem fyrr 

skírlífsbrot samkvæmt reglum kaþólsku kirkjunnar (Gunnar F. Guðmundsson 2000, bls. 34-

38).  

Þorlákur var sjálfur góð fyrirmynd; lifði meinlætalífi, og þótti jafnvel ganga of nærri 

sér í föstum og bænahaldi. Hann lagði mikla áherslu á að landsmenn skriftuðu; sem fólst í því 

að þeir játuðu syndir sínar og sýndu iðrun. Fólk þurfti svo að bæta fyrir brot sín, t.d. með því 

að biðja bænir, borga sekt, fasta og jafnvel ganga berfætt á milli kirkna. Á miðöldum var fólk 

mjög guðhrætt, því dómsdagur var alltaf yfirvofandi. Enginn vildi lenda í hreinsunareldinum, 

en sem betur fer var alltaf von um hjálp t.d. frá góðum dýrlingi, sem jók líkurnar á inngöngu í 

himnaríki (Gunnar F. Guðmundsson 2000, bls. 30-33 og Steinunn Kristjánsdóttir 2017, bls. 

514-16 og Molsgaard, Pernille 1999, bls. 39-40). 

Þorlákur var mjög vinæll dýrlingur í kaþólskri tíð á Íslandi, og voru meira en 50 

kirkjur helgaðar honum. Hann þótti sérlega góður til áheita, og naut mikillar hylli allra stétta, 

enda vísaði hann engum frá sem til hans leitaði. Arfleið hans lifir í samtímanum, því enn 

halda landsmenn Þorláksmessu honum til heiðurs þann 23. desember, sem er dánardagur 

heilags Þorláks. Í kaþólskri trú þykir dánardagur dýrlings merkilegri en fæðingardagurinn, 

því þá fá dýrlingar inngöngu í himnaríki. Þorlákur helgi er verndardýrlingur Íslands. Hin 

kaþólska Landakotskirkja í Reykjavík nýtur verndar hans. Kauptúnið Þorlákshöfn og gatan 

Þorláksgeisli í Reykjavík eru sömuleiðis kennd við hann. (Gunnar F. Guðmundsson 2000, 

bls. 25-38 og 292-298).  

Hugleiðingar um listamanninn, og hvar altarisklæðið var búið til: 

Hólaklæðið er ómerkt, rétt eins og hin refilsaumuðu altarisklæðin frá miðöldum. Þrátt fyrir að 

höfundurinn sé óþekktur, þá þykir mjög líklegt að áðurnefnd Helga Sigurðardóttir, fylgikona 

og barnsmóðir Jóns Arasonar biskups, hafi komið að gerð þess. Jón var biskup á Hólum árin 

1525-1550, og talið er að Hólaklæðið sé saumað á því tímabili (Þjms. 4380 og Elsa 

Guðjónsson 1980, bls. 88). 

Í tíð Jóns þótti dómkirkjan afar glæsileg, enda biskup duglegur að kaupa erlenda jafnt 

sem innlenda kirkjugripi. Jón réð til sín íslenskt lista- og handverksfólk, þar á meðal 
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útsaumskonur. Samkvæmt eignaskrá Hóladómkirkju árið 1550 átti kirkjan sjö eða átta 

refilsaumuð altarisklæði, auk refla og annarra kirkjutextíla. Talið er að Hólaklæðið sé eitt af 

þessum klæðum, og í raun eitt af mörgum sem Helga er álitin hafa saumað eða haft umsjón 

með. Hólaklæðið, eða biskupaklæðið eins og það er oft kallað, hefur líklega prýtt háaltari 

kirkjunnar, en mörg altari voru í kirkjunni, tileinkuð hinum ýmsu dýrlingum (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir 2000, bls. 170-71). 

Varðveist hefur verksamningur frá árinu 1526 sem Jón gerði við Helgu. Þessi 

samningur er aðalheimildin fyrir því að Helga hafi haft atvinnu af útsaumi og sé höfundur 

Hólaklæðisins, Í samningnum kemur fram að Helga skuldbindi sig til að sauma fyrir 

Hóladómkirkju verðmæti að andvirði 10 aura á ári, á meðan hún sé fær til þess. Ekki kemur 

fram hvað hún átti að sauma, en samkvæmt Búalögum; verðskrá miðalda, var eitt klæði metið 

til 10 aura. Því má gera ráð fyrir að Helga hafi átt að sauma eitt klæði á ári, og ekki er 

ósennilegt að um refilsaumað altarisklæði hafi verið að ræða (Elsa Guðjónsson 1980, bls. 88-

89). 

Samningur þessi er einnig góð heimild um hjúskaparstöðu Helgu og Jóns, og kröfu 

kaþólsku kirkjunnar til skírlífis prestastéttarinnar. Í heimildum er Helga alltaf titluð fylgikona 

Jóns Arasonar biskups, þrátt fyrir margra ára sambúð og fjölda barna. Í kaþólskri tíð á 

miðöldum var íslenskum prestum bannað að giftast. Engu að síður virðist hafa verið horft 

fram hjá því að þeir byggju með konum og ættu með þeim börn. Oft þurftu þeir þó að borga 

sektir fyrir skírlífsbrot og fá aflausn hjá ströngustu biskupunum. Konur presta voru kallaðar 

ýmsum nöfnum, eins og t.d. frillur, hjákonur og ráðskonur. Börn þeirra voru óskilgetin og 

höfðu engan erfðarétt. Þrátt fyrir þetta þótti það ekki slæmur kostur að búa með presti, eins og 

endurspeglast í máltakinu: „Betra er að vera góðs manns frilla en gefin illa“. Prestar brugðu 

þó oft á það ráð að gera kaupmála við frillur sínar, og þá kölluðust þær fylgikonur. Einnig 

ættleiddu þeir börn sín með sérstökum samningum. Þessa leið fóru Jón og Helga, en þau 

höfðu búið saman allt frá árinu 1507 þegar Jón fékk fyrsta prestembættið og áttu þau saman 

sex börn (Gunnar Guðmundsson 2000, bls. 207-211 og Guðrún Ása Grímsdóttir 1996, bls. 

219 og Ásgeir Jónsson 2020, bls. 25, 31-37). 

Sú almenna regla gilti innan kirkjunnar að gera þeim mun strangari kröfur til presta 

eftir því sem þeir gegndu hærra embætti. Þegar Jóni bauðst biskupsembættið á Hólum var 

þess krafist að hann væri sönn fyrirmynd annarra presta í skírlífi (Gunnar F. Guðmundsson 

2000, bls. 208). Það var því óhjákvæmilegt að hann segði skilið við Helgu. Það má því segja 
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að samningur Jóns við sambýliskonu sína sé leið fram hjá reglum kaþólsku kirkjunnar. Helga 

var nú ráðin í vinnu hjá biskupsstólnum á Hólum við útsaum, og þannig tryggði hún sér rétt 

til að búa á staðnum og vera nálægt manni sínum, auk fæðis og uppihalds, sem hún borgar 

fyrir með vinnuframlagi sínu. 

 Í biskupssögum segir frá því að Jón og Helga hafi lifað saman alla ævi, og gætt 

hjónabandsskyldna “hófsamlega og heiðarlega” (Ásgeir Jónsson 2020, bls. 32). Þá hefur 

varðveist vísubrot eftir barnabarn Helgu, þar sem fram kemur að Helga hafi þótt bera af 

öðrum konum ´á Íslandi, ekki aðeins fyrir fegurð, heldur líka hannyrðir.  

sú Helga heita réð: 

af flestum kvinnum frægðir bar, 

fegurð og handnirð (hannyrðir) með, 

á ísa láð þá öngri var  

auðgrund meira léð (Elsa Guðjónsson 1980, bls. 90). 

 

Heildarmerking listaverksins: 

Hólaklæðið er trúarlegt listaverk. Það er búið til þegar kaþólska var á hátindi veldis síns á 

Íslandi. Biskuparnir á Hólum og í Skálholti voru valdamestu menn landsins. Allt þetta 

endurspeglast vel í myndefni Hólaklæðisins, sem sýnir þrjá íslenska biskupa sem landsmenn 

ákváðu að gera að þjóðardýrlingum. Þannig má segja að alþjóðleg og innlend áhrif mætist í 

verkinu. 

Hólaklæðið er innlent listaverk, þar sem bæði efni og aðferðir eru sprottnar úr 

íslenskum farvegi. Í verkinu má greina áhrif erlendra liststíla; bæði gotneska stílsins og 

frumendurreisnar. Eins og í öðrum refilsaumuðum altarisklæðum frá síðmiðöldum hefur 

listaverkið yfir sér þjóðlegt yfirbragð. 
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7 Söguleg samkennd 

Rödd textíllistakonu á miðöldum 

Getum við lært eitthvað af formæðrum okkar?  Hverjar voru þessar konur? Eiga þær erindi 

við okkur í samtímanum? Skiptir menningararfur formæðranna máli fyrir konur í dag? Eru 

þær einhvers konar speglar til að skilja sjálfar okkur og menningu okkar betur?  Byggir 

sjálfsmynd kvenna í dag á menningararfi formæðranna? Er mikilvægt að þekkja rætur sínar? 

Eftirfarandi safnfræðsluefni; Rödd textíllistakonu á miðöldum, er byggt á frumheimildum. 

Einnig styðst ég við rannsóknir Önnu Sigurðardóttur og Steinunnar Kristjánsdóttur 

fornleifafræðings sem báðar hafa skrifað bækur um klaustur á Íslandi. Þá nýti ég mér 

rannsóknir Guðbjargar Kristjánsdóttur listfræðings, einkum íslensku Teiknibókina sem fjallar 

um handritalýsingar á miðöldum. Þá hefur verið mjög gagnlegt að lesa hinar fjölmörgu 

greinar sem Elsa Guðjónsson textílfræðingur hefur skrifað um textíl frá miðöldum.   

Ung send í klaustur til náms 

Ég heiti Steinunn Björgólfsdóttir og er 33 ára nunna í Reynistaðaklaustri í Skagafirði. Ég er 

fædd og uppalin hér á Reynistað, þar sem pabbi minn starfaði sem ráðsmaður og prestur við 

nunnuklaustrið um árabil. Þegar ég var 15 ára gömul sótti pabbi um vist fyrir mig og frænku 

mína í klaustrið. Þá var ég alls ekki viss um hvort ég vildi gerast nunna. Pabbi sagði að ég 

þyrfti ekki að ákveða mig strax, en það væri mikilvægt að ég fengi góða menntun í klaustrinu. 

Hann þurfti að borga háa upphæð bæði fyrir mig og Sigríði frænku, þar á meðal var „hálfur 

þriðji tugur kúgilda, fimmtán hundruð í slátrum og sex tigi vætta skreiðar.“ (Anna 

Sigurðardóttir 1988, bls. 114). 

Fyrstu árin mín í Reynistaðaklaustri hugsaði ég mikið um hvort ég ætti að snúa aftur 

til hins veraldlega lífs. Pabbi hafði augastað á mannsefni handa mér, ef mér snerist hugur. 

Hann sagði mér frá höfðingjasyni að vestan sem hann taldi álitlegan kost. Föður hans leist þó 

ekki á ráðahaginn, því honum fannst ég ekki nógu gott gjaforð; hvorki nógu rík, né af fínum 

ættum. Annar möguleiki var að giftast presti úr minni heimasveit. En þá fannst mér klaustrið 

betri kostur, þar sem það er ekki guði þóknanlegt að vera fylgikona prests og eignast með 

honum óskilgetin börn. Aftur á móti nýtur nunna virðingar í samfélaginu, því það þykir 

göfugt að helga líf sitt guði.  

Það var þó ekki síst löngun mín til að læra, sem hafði áhrif á þá ákvörðun mína að 

gerast nunna. Ég hef alltaf verið forvitin og fróðleiksfús; ég var ekki há í loftinu þegar ég 
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grátbað pabba um að kenna mér að lesa og skrifa. Klaustrin og biskupsstólarnir eru einu 

staðirnir þar sem stúlkur geta fengið menntun. Í klaustrinu eru bæði kenndar bóklegar og 

verklegar greinar. Til bóklegu greinanna teljast lestur, skrift, latína, kristinfræði og tónfræði. 

Mér fannst latínan erfið í byrjun, en það er mikilvægt að kunna hana þar sem flestar bækur 

kirkjunnar eru á því máli. Tónfræðin vafðist líka fyrir mér, en hún er nauðsynleg þar sem við 

syngjum svo mikið af bænum og sálmum til dýrðar guði. Verklegu greinarnir eru teikning, 

skriflist, útsaumur, vefnaður og útskurður. Útsaumur er í mesta uppáhaldi hjá mér, því mér 

finnst svo gaman að læra ný saumspor og velta fyrir mér litasamsetningum. 

Drengir fá líka menntun hér í klaustrinu. Nám þeirra er frábrugðið námi okkar 

stúlknanna, þar sem þeir læra miklu fleiri bóklegar greinar. Þeir fá að læra mælskufræði, 

rökræðulist, reikning og stjörnufræði. Flestir drengjanna koma hingað til að læra til prests. 

Fáir hafa efni á því að kosta börn sín til náms í klaustur, og því eru það bara dætur og synir 

efnameiri foreldra sem fá tækifæri til að læra. Flestir eru þvi bæði ólæsir og óskrifandi. Það er 

ein vinnukona hér sem er mjög fróðleiksfús, og ég hef verið að kenna henni að lesa þegar 

enginn sér til. Það er ekki til siðs að vinnuhjú grúski í bókum. 

Svartidauði og Heklugos 

Þrátt fyrir að ég hafi dvalið lengi hér í klaustrinu, þá er samt ekki búið að vígja mig til nunnu. 

Þetta á við um okkur allar, meira að segja hefur Þórunn forstöðukona klaustursins ekki enn 

verið vígð abbadís. Hún er alltaf kölluð príorinna, sem er heiti yfir óvígða abbadís á latínu. 

Það ávarpa hana allir sem frú, þar sem hún gegnir svo mikilli virðingarstöðu. Ástæðan fyrir 

þessum seinagangi er að samfélagið er enn í sárum eftir hina skelfilegu farsótt; svartadauða, 

sem geisaði hér í byrjun aldarinnar. Það dóu svo margir, þar á meðal mamma og tveir bræður 

mínir. Þetta voru erfiðir tímar, því flestir þurftu að sjá að baki ástvinum. Fólk segir að veikin 

hafi upphaflega komið frá Kína, og borist þaðan til Ítalíu með skipum. Síðan dreifðist hún um 

alla Evrópu, og kom að lokum til Íslands. Það var mikil guðsmildi að ég, pabbi og Illugi 

bróðir komumst lífs af. Helmingur nunnanna í Reynistaðaklaustri lét lífið, þar á meðal 

Ingibjörg abbadís. Okkar kæru vinir og nágrannar, munkarnir í Þingeyrarklaustri, dóu allir 

nema einn. 

  Mörgum finnst skrítið hvers vegna svo margt klausturfólk veiktist og dó, sérstaklega 

þar sem við erum þjónar guðs. Á þessum tíma hjúkruðu munkar, nunnur og prestar hinum 

sjúku. Eitt er víst að reiði guðs var mikil, fyrst hann lét allar þessar hörmungar dynja yfir 

landið. Fólk segir að þetta sé allt til komið vegna synda mannanna. Við reyndum að milda 
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reiði hans með endurteknum bænum, áheitum, ströngum föstum og jafnvel pílagrímsgöngum 

á milli kirkna á norðurlandi.  

Ég man eftir því að nunnurnar í Reynistaðaklaustri höfðu ekki undan við að sjóða 

jurtaseyði til að milda þrálátan hósta og brjóstverk. Einnig útbjuggu þær smyrsl til að bera á 

kýlin sem mynduðust á húðinni. Sumir gerðu erfðaskrá þegar þeir fundu dauðann nálgast, og 

ánöfnuðu Reynistaðaklaustri eigur sínar. Í staðinn var beðið fyrir sálum þeirra, og eins var 

þeim lofað að þeir fengju að hvíla í klausturkirkjugarðinum. Allt var þetta gert til að minnka 

líkurnar á því að fólk lenti í hreinsunareldinum, og fengi þess í stað inngöngu í himnaríki. En 

eins og allir vita er lífið á jörðinni bara undirbúningur fyrir annað líf sem tekur við eftir 

dauðann.  

Reglulega er fólk minnt á tilvist helvítis þegar Hekla gýs. Pabbi hefur sagt mér frá 

ægilegu Heklugosi sem átti sér stað þegar hann var barn. Þá opnaðist eldfjallið og upp úr því 

komu spúandi eldtungur, og glóandi steinar þeyttust upp í loftið. Gasopið sem myndaðist var 

inngangur að sjálfu helvíti, en þangað fara þeir sem er refsað fyrir syndir sínar með eilífum 

eldi og kvölum. Í kjölfarið barst gjóska hingað norður með vindum, sem olli miklu tjóni. Á 

hallæristímum sem þessum; hvort sem um er að ræða farsóttir eða náttúruhamfarir, þá er 

hvergi betra að vera en í öruggu skjóli klaustursins. 

Smám saman hefur klaustrið náð sínum fyrri styrk eftir svartadauða og lífið færst í 

fastar skorður. Þórunn príorinna stjórnar klaustrinu bæði af röggsemi og festu. Hún nýtur 

mikillar virðingar, því hún hefur staðið í ströngu undan farin ár. Þau áheit sem klaustrið hefur 

fengið skipti sköpum fyrir klausturstarfið og hefur það aldrei átt jafn margar jarðir og nú. Það 

eru miklar annir hjá frú Þórunni að taka á móti vaðmáli, skreið, smjöri og alls kyns 

verðmætum sem fólk borgar í leigu af klaustursjörðunum.  

Príorinnan er afar ánægð með nýjan biskup á Hólum, sem heitir Jón Vilhjálmsson 

Craxton.  Hann er enskur og þykir framkvæmdasamur og strangur. Hann viðist ætla að taka 

öll mál sem varða klaustrið fastari tökum en áður hefur verið gert. Eitt af hans fyrstu verkum 

verður að vígja okkur sem nunnur og mun það gerast núna í byrjun febrúar. Við hlökkum til 

vígsludagsins, það verður mikill dýrðardagur. Vígslan mun fara fram hér í klausturkirkjunni 

við hátíðlega athöfn, að viðstöddum biskupi, príorinnu, klausturpresti og öðrum 

kirkjugestum. Þá loksins vinnum við opinberlega klausturheitið, þar sem við heitum guði, 

heilagri Maríu og heilögum Benedikt að lifa í hreinlífi, hlýðni og fátækt um alla ævi. Þessu til 
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staðfestingar munum við fá svartar slæður og hringi úr skíragulli, þar sem við verðum brúðir 

Krists. 

- Vel á minnst, ég gleymdi þeim ánægjulegu fréttum að Þóra, dóttir Illuga bróður, er nýlega 

gengin í klaustrið og mun hún vígjast með okkur. – 

Daglegt líf í klaustrinu - að iðja og biðja 

Þrátt fyrir að vígsludagurinn sé framundan gengur lífið sinn vanagang í klaustrinu. Príorinnan  

sér til þess að hver stund sé skipulögð. Mestur tími dagsins fer í bænahald og messur. Sjö 

sinnum á dag komum við saman og biðjum, en þess á milli stundum við verklega vinnu. Frú 

Þórunn segir að iðjuleysi sé versti óvinur sálarinnar. Hún leggur fyrir okkur ýmis verkefni 

sem við þurfum að leysa vel af hendi, þar sem tekið er mið af hæfileikum okkar og kunnáttu. 

Flest þessara verkefna tengjast annaðhvort klæða- eða bókagerð, auk útskurðar í tré og bein. Í 

klaustrinu er hefð fyrir því að afrita bækur, sauma kirkjuklæði og skera út kirkjugripi. Fólk 

getur lagt inn pantanir fyrir bók, klæði eða dýrlingalíkneski, gegn greiðslu. Klaustrið hefur 

ágætistekjur af þessari vinnu okkar. Í kjölfar svartadauða hefur eftirspurn eftir trúarlegum 

verkum aukist mikið. Við höfum varla undan að sinna öllum þessum verkefnum. Ég er 

aðallega í klæðagerðinni, þar sem frú Þórunn segir að þar liggi hæfileikar mínir. Saumnálin 

leikur mér vel í hendi, ólíkt fjaðurpennanum.  

Um daginn fól príorinnan mér það verkefni að hafa umsjón með gerð altarisklæðis 

með myndum úr ævi Maríu meyjar. Presturinn í Reykjahlíð í Mývatnssveit hafði samband við 

hana og pantaði klæðið og ætlar að borga fyrir það með jörð. Hann hefur ákveðið að setja það 

upp í kirkjunni sinni, í von um að heilög María veiti vernd gegn farsóttum á borð við 

svartadauða og bólusótt. Frú Þórunn benti honum á að heilög Barbara hefði meiri lækninga- 

og verndarmátt gegn skæðum farsóttum. En Maríuklæði skal það vera, heilög guðs móðir er 

vinsælasti dýrlingurinn, og auk þess á það að skreyta sérstakt Maríualtari í kirkjunni. Hann 

óskar eftir að klæðið verði tilbúið seinni partinn í sumar; fyrir Maríumessu hina fyrri, 15. 

ágúst sem er dánardagur Maríu. Sem betur fer er ég vel að mér í sögu heilagrar guðsmóður, 

þar sem systir Arndís hefur nýlokið við upplestur úr Maríusögu yfir miðdegisverðinum. Við 

fengum bókina að láni frá Þingeyrarklaustri og systir Þórdís afritaði hana, svo að nú eigum 

við eitt eintak af henni. 
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Að búa til altarisklæði guði til dýrðar 

Það er mikil vinna að búa til altarisklæði, sem krefst góðs undirbúnings og samvinnu margra. 

Fyrir það fyrsta þarf að vera til nóg af ull, því það fer mikið af henni í eitt svona klæði. Ég 

kem þó sjálf lítið að ullarvinnunni, heldur sjá vinnukonurnar um hana. Það er tímafrekt verk, 

þar sem fyrst þarf að þvo ullina upp úr keytu (kúahlandi) sem er hituð í potti. Síðan er hún 

skoluð í ánni og látin þorna úti. Því næst tekur tóvinnan við, sem fer fram í baðstofunni. Þá er 

þelið, sem er mjúki hluti ullarinnar, aðskilið frá toginu sem er bæði grófara og sterkara. 

Næsta skref er að kemba ullina, og að því loknu er hægt að byrja að spinna þráð með 

halasnældu.  

Þráðurinn er bæði notaður í vef og útsaumsband. Hann þarf því að vera sterkur, og 

þess vegna er best að nota þráð úr togi. Grunnurinn að altarisklæðinu er lausofið ullarefni sem 

síðan er saumað út í. Það er mikilvægt að vanda til vefnaðarins og systir Þuríður er besta 

vefkonan í klaustrinu. Hún vefur í kljásteinavefstaðnum, sem klaustrið á, en það er erfið 

nákvæmnisvinna. Hún þarf að standa við vinnu sína og ganga til og frá framan við vefstaðinn 

og slá þar að auki upp fyrir sig, en það átak er líkamlega erfitt. Þá þarf að passa vel upp á að 

jaðrar klæðisins séu jafn breiðir og að ekki myndist flái. Systir Þuríður og aðrar vefkonur fá 

stærri matarskammt en við hinar, þar sem vinna þeirra er svo vandasöm og erfið. 

Þegar búið er að vefa ullarefnið er loks hægt að leggja drög að útsaumnum. Fyrsta 

skrefið er að draga upp myndir og mynstur á efnið. Systir Þórdís aðstoðar mig við það, en 

hún er mikill teiknari. Hennar aðalstarf í klaustrinu er að skrifa og myndskreyta handrit. 

Henni leikur allt í hendi, það er ekki nóg með að hún sé góð að teikna, heldur er hún líka flínk 

í að skera út í tré og bein. Hólabiskup hefur pantað hjá henni ýmsa gripi fyrir dómkirkjuna, 

sem er miklu stærri og glæsilegri en klausturkirkjan okkar. 

Í sameiningu veljum við Þórdís myndir úr uppdráttarbók, sem klaustrið á. Við skoðum 

líka myndir úr Maríusögu og öðrum handritum sem við eigum. Enska altaristaflan, sem er í 

klausturkirkjunni, er góð fyrirmynd. Við reynum að hólfa altarisklæðið niður í reiti, á 

svipaðan hátt og gert er á altaristöflunni. Við komumst að lokum að þeirri niðurstöðu að hafa 

níu hringlaga reiti þar sem saga Maríu er rakin. Á milli reitanna verður stílfært jurtaskraut. 

Við ákveðum líka að hafa bekki með jurtavafningum umhverfis klæðið. Þannig sköpum við 

fagran ramma sem minnir á myndskreytta síðu í handriti. 

Næsta skref er að ákveða í hvaða litum útsaumsbandið á að vera. Það gerum við systir 

Þórdís í sameiningu, en við þykjum báðar hafa mjög næmt auga fyrir litasamsetningum. Við 
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veljum bláa og rauða tóna sem aðalliti klæðisins, því þeir eru guði þóknanlegir. Einnig notum 

við ljósan lit fyrir bakgrunn myndanna. Við litum sjálfar útsaumsbandið og notum til þess 

jurtir. Sem betur fer eigum við nóg til af þurrkuðum jurtum frá grasaferðinni í sumar. Þá 

tíndum við mikið af þeim, bæði til að lita ull og búa til blek fyrir handritaskrifin. Auk þess 

týndum við jurtir til að sjóða seyði og útbúa smyrsl til lækninga. Oft er hægt að nota sömu 

jurtategundir í allt í senn. Uppáhaldsjurtin mín er Maríustakkur, sem kennd er við heilaga 

guðsmóður. Hún gefur fallegan gulan lit, og auk þess er hún góð við ýmsum kvillum sem hrjá 

konur. Við eigum alltaf til nóg af henni í klaustrinu. 

Vinnukonurnar aðstoða okkur við litunina, sem felst í því að að sjóða jurtirnar í 

stórum potti og bæta síðan ullarbandinu út í og sjóða áfram. Gott er að lita með berki, mosa, 

sortulyngi og fjallagrösum auk margra annarra jurta. Úr jurtum er auðvelt að fá milda gula, 

græna og brúnleita tóna. Fallega rautt band fáum við með því að sjóða ullina með 

fjallagrösum, og leggja hana síðan í keytu. Erfiðast er að fá bláan lit úr náttúrunni. Við höfum 

reynt að vinna hann úr blágresi, en þá fáum við mildan grábláan tón. Best er að nota índigó 

sem er blátt litarefni, unnið úr útlenskri plöntu. Við höfum keypt það af ensku sjómönnunum, 

auk saumnála og lítilræði af silki- og hörþræði, í skiptum fyrir skreið.  

Nú fyrst er hægt að byrja á sjálfum útsaumnum. Besti tíminn til útsaums er frá gróu 

og fram yfir hvítasunnu, því þá er svo sólríkt og bjart. Agnes og systir Þóra ætla að aðstoða 

mig við útsauminn.  Báðar eru þær framúrskarandi útsaumskonur; þekkar fyrir að vera bæði 

vandvirkar og vinna hratt. Við ákveðum að skipta með okkur verkum. Hverri saumakonu er 

úthlutað ákveðinn hluti klæðisins til að sauma. Það kemur í minn hlut að sauma myndirnar 

níu úr ævi Maríu meyjar. Systir Agnes saumar alla bekkina með jurtavafningunum umhverfis 

klæðið. Systir Þóra saumar stílfærða jurtaskrautuð á milli hringreitanna.  

Við byrjum á því að sauma allar útlínur myndanna með varplegg og fyllum síðan upp 

í myndfletina með refilsaumi. Það er gert með því að leggja langa þræði á fletina, og festa þá 

síðan niður með mismunandi löngum sporum. Það var Þórunn príorinna sem upphaflega 

kenndi okkur refilsaumsporið, en hún lærði það af Ingibjörgu abbadís, sem lærði það af 

Oddbjörgu abbadís sem lærði það af móður sinni og ömmu en sú aðferð hefur verið notuð allt 

frá landnámi.  

Það er búið að vera mikil vinna við altarisklæðið og vonandi náum við að klára það á 

tilsettum tíma. Þórunn príorinna fylgist vel með framvindu verksins og hvetur okkur til dáða. 

Hún segir að presturinn í Reykjahlíð sæki það fast að klæðið verði tilbúið fyrir Maríumessu 
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hina fyrri. Það skipti máli að altari kirkjunnar sé prýtt fögu altarisklæði með myndum úr ævi 

heilagrar Maríu, því þangað leiti margir í sorgum og sálarkvölum. Við leggjum því allt okkar 

kapp á að ljúka verkinu og vonum að bæði príorinnan og presturinn verði ánægð með það. 

Verkið er þó fyrst og fremst unnið guði til dýrðar, og við erum bæði þakklátar og auðmjúkar 

fyrir að hafa fengið tækifæri til að breiða út guðsorð með „verkum handanna“. 

Eftirmáli 

Aðalsögupersónan Steinunn Björgólfsdóttir, á sér stoð í raunveruleikanum. Hún var nunna í 

Reynistaðaklaustri frá árinu 1413 til a.m.k. 1431 (hugsanlega lengur). Sömuleiðis var faðir 

hennar Björgólfur Illugason, prestur og ráðsmaður við klaustrið. Bróðir hennar Illugi, tók 

síðar við ráðsmannsstarfinu af föður þeirra. Þá var dóttir Illuga; Þóra, einnig nunna í 

klaustrinu.  

Ingibjörg Örnólfsdóttir var abbadís í Reynistaðaklaustri árin 1390-1402. Þórunn 

Ormsdóttir tók síðar við forstöðu klaustursins árin 1408-1434 (?), en var aldrei vígð abbadís 

og var því alltaf kölluð príorinna. Jón Vilhjálmsson Craxton var enskur biskup á Hólum árin 

1425-1435.  Þær nunnur sem koma við sögu voru allar til, en nöfn þeirra koma fram í 

vígslubréfi frá 1431. 

Fyrirmynd að altarisklæðinu er Maríuklæðið svokallaða, sem er í eigu Þjóðminjasafns 

Dana. Það tilheyrði áður Reykjahlíðarkirkju í Mývatnssveit. Klæðið er eitt hinna tíu 

varðveittu altarisklæða og er talið hafa verið búið til á timabilinu 1400-1550.  

Sögulega mikilvægir atburðir eru fléttaðar inn í frásögnina af nunnunni Steinunni. Þar 

ber hæst farsóttin svartidauði sem geisaði á Íslandi 1402-1404 og varð mörgum að bana, þar á 

meðal Ingibjörgu abbadís í Reynistaðaklaustri og öllum munkunum í Þingeyrarklaustri að 

einum undanskildum. Þá gaus Hekla árin 1389-1990 og olli talsverðu tjóni. Fólk á miðöldum 

trúði því að Hekla væri inngangur að helvíti eða jafnvel helvíti sjálft. 

 Frumheimildir:  

- Eignaskrá (máldagi) Reynistaðaklausturs frá 26. apríl 1408 (Anna Sigurðardóttir 

1988, bls. 110-113). 

- Námssamningur um vist í Reynistaðaklaustri fyrir Steinunni Björgólfsdóttur og 

Sigríði Sæmundardóttur, gerður af séra Björgólfi Illugasyni við Þórunni Ormsdóttur 

príoissu í Reynistaðaklaustri og Jón Tófason Hólabiskup 28. október 1413 (Anna 

Sigurðardóttir 1988, bls. 114). 
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- Vígslubréf yfir vígðar nunnur í Reynistaðaklaustri frá 4. febrúar 1431. Nöfn þeirra 

voru: Sigríður, Þóra, Steinunn, Þóra, Helga, Arndís, Agnes og Þórdís (Anna 

Sigurðardóttir 1988, bls. 118-119). 

- Erfðaskrá gerð í Reynistaðaklaustri 3. desember 1431 (nafn gefanda kemur ekki fram, 

en líklegt þykir að um Björgólf Illugason prest og ráðsmann í Reynistaðaklaustri hafi 

verið að ræða) (Anna Sigurðardóttir 1988, bls. 121-122). 

- Eignaskrár Reynistaðaklausturs frá 1408 og 1525 (Steinunn Kristjánsdóttir 2017, bls. 

380-382). 

- Altarisklæði í eigu Þjóðminjasafns Dana (sjá eftirgerð í Þjms. 2002-31). 

Mynd 5: Eftirgerð af altarisklæði frá Reykjahlíð (Maríuklæðið) (Þjms. 2002-31).  
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8 Sögulæsi 

Umfjöllun um sögulegar heimildir, þar sem sérstök áhersla er lögð á þær heimildir sem veita 

vitneskju um refilinn og textíllistaverkin þrjú. 

Hvað eru sögulegar heimildir? Eru listaverk á borð við refla og altarisklæði sögulegar 

heimildir? Hvað eru frumheimildir? Hvað eru samtímaheimildir? Af hverju þarf að horfa á 

ritaðar heimildir með gagnrýnu sjónarhorni? Af hverju þarf alltaf að athuga hve gamlar 

heimildir eru og hver er til frásagnar? Hvað felst í því að greina og túlka heimildir?  

Markmið:  

- Að auka skilning nemenda á sögulegum heimildum.  

- Að kenna nemendum að beita gagnrýnni hugsun varðandi heimildir 

8. 1 Sögulegar heimildir 

Allt sem veitir vitneskju um fortíðina eru sögulegar heimildir. Það má líkja sögunni við 

púsluspil, þar sem nauðsynlegt er að púsla saman mörgum mismunandi sögulegum 

heimildum til að fá sem besta heildarmynd. Til sögulegra heimilda teljast t.d. listaverk, 

safngripir, fornleifar, forn handrit, skjöl, bækur, myndir, sendibréf ofl.  

Listaverk/safngripir sem sögulegar heimildir 

Listaverk/safngripir eru ósviknir og raunverulegir hlutir. Þeir eru upprunalegir og þess vegna 

teljast þeir vera góðar heimildir til að túlka fortíð. Slíkar heimildir kallast frumheimildir. 

Bayeux refillinn franski er gott dæmi um slíka heimild, en hann veitir m.a. upplýsingar um 

eitt mikilvægasta stríð í Evrópu á miðöldum með myndrænni frásögn. Hvammsrefillinn, 

Draflastaðaklæðið og Hólaklæðið eru einnig frumheimildir. Þessir gripir eru mikilvægar 

heimildir um gamalt verklag á miðöldum; bæði vefnað og útsaumsgerð sem eiga rætur að 

rekja allt til víkingaaldar. Einnig veita gripirnir ákveðna innsýn í heim miðalda, t.d. í gegnum 

myndefni. Þannig segja listaverk/safngripir töluvert um tísku og tíðaranda þess samfélags 

sem þeir voru búnir til í.  

Listaverk/safngripir settir í samhengi við aðrar sögulegar heimildir 

Þegar listaverk/safngripir eru settir í samhengi við aðrar sögulegar heimildir, þá verður til enn 

meiri þekking um þá, og það samfélag sem þeir eru sprottnir úr. Eftirfarandi sögulegar 

heimildir eru dæmi um mikilvæg púsl sem hjálpa til við að fá betri heildarmynd af sögu 
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textíllistaverka á borð við refla og altarisklæði á miðöldum. En hversu áreiðanlegar eru þessar 

heimildir? 

Fornleifar  

Rannsóknir fornleifafræðinga veita góða innsýn í daglegt líf forfeðranna á miðöldum. Helstu 

fornleifar eru húsarústir, grafir, ásamt forngripum sem í þeim hafa fundist. Á 

Kirkjubæjarklaustri hafa t.d. fundist rústir miðaldaklausturs með leifum af kljásteinavefstað, 

sem þykir benda til þess að þar hafi verið starfrækt vefstofa. Þar hafa líka fundist leifar af 

gömlum textílbútum. Þessar fornleifar sýna að á miðöldum hafa nunnur í Kirkjubæjarklaustri 

ofið klæði sem voru af svipaðri gerð og grunnefni Hvammsrefilsins og Maríuklæðisins. 

Grunnefni Draflastaðaklæðisins og Hólaklæðisins voru aftur á móti innflutt hörléreft.  

Í Þjóðminjasafninu má skoða ýmsa gripi tengda textíliðju, sem fundist hafa við 

fornleifauppgrefti. Dæmi um slíka hluti eru vefskeiðar og kljásteinar. Einnig er til sýnis 

kljásteinavefstaður í safninu, sambærilegur þeim sem konur notuðu til að vefa vaðmál og 

fínni ullarklæði, sem voru notuð í refla og og sum altarisklæði. Fornleifar eru áreiðanlegar 

heimildir því þær eru frumheimildir. 

Ritaðar heimildir 

 Íslendingar voru duglegir að skrifa sögu sína á miðöldum, og því er til óvenju mikið af 

rituðum heimildum frá þeim tíma. Svo vel tókst til í þessum efnum, að Íslendingar urðu 

heimsfrægir fyrir miðaldabókmenntir sínar, en þær þykja stærsta framlag Íslands til 

heimsmenningarinnar. Hvaða miðaldabókmenntir hjálpa til við að varpa ljósi á sögu íslenskra 

refla og altarisklæða? Hversu áreiðanlegar eru þessar heimildir? 

Íslendingasögur er einn flokkur miðaldabókmennta. Þær fjalla um líf víkinga og 

fjölskyldna þeirra þegar byggð var ný hafin í landinu. Í sumum sögunum er fjallað um refla, 

eins og t.d. í Gíslasögu Súrssonar. Þar segir frá því þegar Vésteinn mágur Gísla kom heim frá 

Bretlandi og gaf honum og Auði systur sinni refil. Refill þessi var mjög langur og þótti mikil 

gersemi. Hann var notaður til að tjalda innan höfðingjasetur þegar halda átti veislur. 

Refllinum er ekki lýst nánar, og því óvíst hvort hann var af sömu gerð og Bayeux refillinn, 

þ.e. sögurefill.  

Hversu áreiðanlegar heimildir eru Íslendingasögurnar? Þær eru skrifaðar á miðöldum 

en fjalla um atburði og líf fólks um 300 árum fyrr. Hinir heiðnu víkingar notuðu rúnir, en áttu 

ekki eiginlegt ritmál og gátu því ekki skrifað sögu sína sjálfir. En engu að síður varðveittust 
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sögur af þeim því fólk kunni þær utan að, og sagði hvert öðru til skemmtunar mann fram af 

manni. Löngu síðar voru þær svo ritaðar á skinn á fornnorrænu. Það verður að taka 

Íslendingasögunum með ákveðnum fyrirvara sem heimild um refla á víkingaöld. Þegar svo 

langur tími líður frá því að atburðir gerðust sem sagt er frá, er hætt við að eitthvað gleymist 

eða verði rangt þegar frásögnin er skráð. Það má heldur ekki gleyma að það voru kristnir 

karlmenn úr efri stétt samfélagsins sem skrifuðu sögu heiðins fólks, og því ákveðin hætta á að 

sjónarhorn þeirra hafi haft áhrif á frásögnina. 

Eddukvæði er annara flokkur miðaldabókmennta. Um er að ræða kveðskap sem 

norrænt fólk iðkaði á víkingaöld. Mörg kvæðanna fjalla um hetjur, sem urðu mönnum 

fyrirmyndir. Í nokkrum þessarar kvæða koma reflar við sögu. Í Guðrúnarkviðu II, segir frá 

Guðrúnu Gjúkadóttur sem saumaði refil með myndum sem sögðu frá hetjulegum afrekum 

manns hennar. Á sama hátt segir Völsungasaga frá Brynhildi Buðladóttur sem “skráði” 

hetjudáðir Sigurðar fáfnisbana með myndum á refil. Í báðum tilfellum er um að ræða 

sögurefla, þar sem sagt er frá atburðum með veraldlegum myndum. Af lýsingunum kvæðanna 

virðast þessir reflar vera náskyldir Bayeux reflinum fræga.  

Hversu áreiðanlegar heimildir eru Eddukvæðin? Þau eru talin ort á síðari hluta 9. 

aldar til um það bil 1100. Á sama hátt og Íslendingasögurnar, þá varðveittust kvæðin lengi í 

munnlegri geymd og það var ekki fyrr en á 13. öld sem farið var að skrifa þau niður. Það 

líður því dágóður tími á milli, og líklegt að eitthvað hafi misfarist, sem rýrir heimildagildi 

þeirra. Eins og í Íslendingasögunum, þarf að hafa hugfast að sagnaritarar voru kristnir, en 

kvæðin ort af heiðnum mönnum. Bayeux refillinn er þó áþreifanleg heimild og sönnunargagn 

um refil frá víkingatíma, sem rennur stoðum undir þá skoðun að norrænir sögureflar eins og 

sagt er frá í Eddukvæðum, hafi verið til.  

Samtíðasögur er annar flokkur miðaldabókmennta. Slíkar sögur segja frá lífi 

bændahöfðingja á 12. og 13. öld. Frægasta samtíðasagan er Sturlunga eftir rithöfundinn 

Sturlu Þórðarson. Í þeirri bók er sagt frá heimilum höfðingja og hvernig tíðkaðist að tjalda 

þau að innan.  Biskupasögur teljast líka til samtíðasagna, en þær segja frá fyrstu kaþólsku 

biskupunum og eru ritaðar á 13. og 14. öld. Þar er sagt frá ýmsu sem tengdist störfum þeirra, 

t.d. búnaði kirkna þeirra, en eitt af embættisskyldum biskupa var að skreyta þær með fögrum 

gripum eins og t.d. textíllistaverkum. Í biskupasögum finnast því dæmi um frásagnir um 

vefnað, útsaum, refla og altarisklæði. 
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Hversu áreiðanlegar heimildir eru samtíðarsögur? Það sem er skrifað á sama tíma eða 

stuttu eftir að eitthvað gerist, kallast samtímaheimildir. Sturlunga er saga sem höfðinginn 

Sturla Þórðarson skrifar um samtíð sina eða nýliðna atburði. Sturlunga þykir því nokkuð 

traust söguleg heimild. Þó verður að hafa í huga að líklegt er að frásögnin litist af viðhorfum 

veraldlegra höfðingja, og ákveðin hætta er á að hagsmunir höfundar sjálfs geti haft áhrif. 

Biskupasögur teljast líka nokkuð áreiðanlegar heimildir þar sem tiltölulega stuttur tími líður 

frá því að atburðir eiga sér stað og þar til þeir eru ritaðir. Viðhorf biskupa og kirkju gætu þó 

verið ráðandi. Að sama skapi er mikilvægt að hafa í huga að samtíðasögur eru, eins og 

Íslendingasögurnar og Eddukvæðin, skrifaðar af fáum körlum sem tilheyrðu forréttindastétt, 

og sjónarhorn þeirra því ráðandi. 

Önnur gömul skjöl frá miðöldum. Það hafa varðveist alls konar gömul skjöl frá 

miðöldum sem nýst hafa sem heimildir til að varpa ljósi á refla og altarisklæði, og það 

samfélag sem verkin urðu til í. Mikilvægustu heimildirnar kallast máldagar, sem eru 

sérstakar skrár yfir eignir kirkjunnar sem biskupar létu gera. Kirkjugripir allra kirkna, klaustra 

og biskupsstóla á Íslandi voru þvi samviskusamlega skráðir. Þegar máldagar eru skoðaðir, 

kemur í ljós að íslenskar miðaldakirkjur, klaustur og biskupsstólar áttu mikið af dýrgripum. 

Því miður hefur aðeins lítill hluti þessara gripa varðveist, en á grunnsýningu 

Þjóðminjasafnsins má skoða dýrmætustu gripina.  

Þrátt fyrir að einungis hafi varðveist einn refill frá miðöldum, þá sýna máldagar fram 

á að mikið var til af þeim. Það sama gildir um refilsaumuðu altarisklæðin; það hafa varðveist 

tíu, en miklu fleiri voru búin til. Í máldögum eru oft góðar lýsingar á gripunum og hvar þeir 

voru staðsettir í kirkjum. Þá veita þeir stundum upplýsingar um hverjir voru gefendur slíkra 

gripa. 

  Annálar eru önnur gömul varðveitt skjöl frá miðöldum. Þar segir frá helstu 

merkisviðburðum sem gerðust ár hvert hér á landi. Slíkar heimildir geta oft veitt mikilvægar 

upplýsingar um samfélagið hverju sinni. Í annálum er t.d. sagt frá því þegar nýr biskup, eða 

abbadís tók við embætti. 

Þá hafa varðveist áhugaverð miðaldaskjöl sem kallast próventusamningar. Um er að 

ræða sérstaka samninga um vist í klaustrum og á biskupsetrum. Þegar fólk ákvað t.d. að 

ganga í klaustur, þá voru gerðir skriflegir samningar á milli þess og klaustursins. Þar kom 

fram hvað fólk þurfti að greiða fyrir vistina og hvaða þjónustu það fékk af hálfu klaustursins. 

Algengt var að greiða með verðmætum, en sumir höfðu ekki efni á því og í staðinn buðu þeir 
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fram vinnuframlag sitt. Í samningunum eru oft góðar og skilmerkilegar lýsingar á hvaða 

vinnu fólk þurfti að inna af hendi. Í sumum þessara samninga er fjallað um vinnuframlag 

kvenna sem oft tengdist textíliðju af einhverju tagi. Próventusamningar eru því góðar 

heimildir sem veita innsýn í í líf og verk kvenna á miðöldum eins og t.d. vefnað og útsaum. 

Frægasti próventusamningur miðalda er líklega sá sem Jón Arason biskup gerði við Helgu 

Sigurðardóttur fylgikonu sína. 

Búalög eru einnig gömul skjöl sem varðveist hafa frá þessum tíma. Þar er fjallað um 

verðlag og alls konar venjur í viðskiptum. Þar er sagt frá því hvað ýmis konar textíll kostar, 

þar á meðal reflar og „áklæði“ (líklega altarisklæði). Verð refla fór bæði eftir gæðum og 

lengd þeirra í álnum, sem var mælieining miðalda, en hver alin var um hálfur metri að lengd. 

Því lengri sem þeir voru, þeim mun verðmætari. Þaðan er komið orðatiltækið að komast í 

álnir, sem þýðir að efnast. Búalög eru heimild sem varpa nýju ljósi á refla og altarisklæði og 

verðmæti þeirra. 

Hversu áreiðanlegar heimildir eru hin fyrrnefndu gömlu skjöl? Máldagar, annálar, 

próventusamningar og búalög eru góðar og áreiðanlegar heimildir um listaverk miðalda á 

borð við refla og altarisklæði, og samfélagið sem þessir gripir urðu til í. Allar þessar heimildir 

eru bæði frumheimildir og samtímaheimildir, auk þess sem ætla má að um hlutlausar 

upplýsingar sé að ræða. Máldagar eru þó í sérflokki hvað þetta varðar, þar sem þeir eru 

ómetanlegar heimildir um listaverk í kirkjum og klaustrum á miðöldum.  

8. 2 Sagan verður til   

Þegar búið er að finna helstu púslin, í formi sögulegra heimilda, þá er loks hægt að fá 

heildarmynd af sögu listaverkanna þriggja. Það er alltaf mikilvægt að vera gagnrýninn á 

heimildir, svo að myndin verði sem trúverðugust. Sagnfræðingar, listfræðingar, 

fornleifafræðingar og aðrir sem fást við sögulegar rannsóknir, þurfa að tileinka sér gagnrýna 

sýn á heimildir. Það er þó aldrei hægt að vera viss um að allt sé satt og rétt. Saga er því 

einungis frásögn sem er búin til út frá sögulegum heimildum, og er sögð út frá ákveðnu 

samhengi og sjónarhorni. 

Til kennara: í tengslum við þennan kafla um heimildir, væri sniðugt að láta nemendur gera 

ákveðnar æfingar, t.d. að hvísla sögu á milli margra og sjá hvernig hún breytist eftir því sem 

fleiri heyra hana. Önnur æfing felst í því að nemendur horfa á mynd, og svo eiga þau að 

skrifa um hana. Þá kemur í ljós hvað sjónarhorn þeirra á sömu mynd geta verið ólík. 
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