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Úrdráttur 
Söfn og sýningar hafa verið í sókn á Íslandi og um allan heim. Hlutverk safna hafa einnig verið 
að breytast og þróast. Þau hafa verið að koma meira á móts við þarfir safngesta að auðvelda þeim 
að skoða og skilja það sem þau hafa upp á að bjóða. Markvissri safnafræðslu er þó víða ábótavant 
og þurfa söfn að marka sér stefnu í fræðslumálum og útbúa kennsluefni sem söfn geta boðið 
skólahópum uppá. Góður undirbúningur fyrir safnheimsóknir er mikilvægur eigi heimsóknin að 
skila tilætluðum árangri.Þegar safnheimsókn er undirbúin er mikilvægt að vera í góðu sambandi 
við safnakennara eða safnvörð, upplýsa hann um hvaða námsefni sé verið að fjalla í skólanum, 
þannig að hann geti undirbúið sig út frá því. 

Kennara er frjálst að skipuleggja hvað hann tekur fyrir innan þess ramma sem námskráin 
segir til um. Vettvangsferðir á safn eykur möguleikann á fjölbreytni í kennsluháttum en 
fjölbreyttar kennsluaðferðir geta komið á móts við misjafna stöðu nemenda. Heimsókn á safn 
stuðlar því að nemendur kynnist sögu og menningu á áþreifanlegri hátt en í kennslubókum og 
eigi auðveldara með að skilja og átta sig á aðstæðum þeirra og sögu sem söfnin eru að geyma. 
Þessi ritgerð er um safnafræðslu og er verið að hugsa út frá söfnunum á Siglufirði sem eru 
Síldarminjasafnið og Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar og einnig út frá grunnskólanum þar. 

Bæði þessi söfn geta miðlað fróðleik og skemmtun sem nýta má til kennslu í flestum 
námsgreinum. Bæði söfnin hafa samt sína sérstöðu og bjóða upp á ólíkar sýningar. Í lok þessarar 
ritgerðar koma hugmyndir að verkefnum sem hægt er að vinna með í samráði við grunnskólann á 
staðnum og ætluð nemendum á yngsta og miðstigi. Þau eiga að sýna í hvernig formi verkefnin 
geta verið og hvað leiðir er hægt að fara til að nálgast efnið á sem fjölbreytilegastan máta og 
höfði til sem flestra nemenda. 

 
 

Preface 
Museums and exhibitions have been expanding all around the world. The roles have been 
changing and the main purpose of many museums to day is to help people understand and 
appreciate what they have to display. Several museum offers educational tours for primary school 
pupils and research have shown that pupil can appreciate museum tutoring and find it interesting. 
Systematic museum tutoring is widely insufficient and educational material for each museum is 
often lacking. A good preparation before visiting a museum is necessary if the visit is supposed 
to be a success. The process of the visit is supposed to be a success. The process of the visit in the 
classroom is also essential. 

To prepare such a visit, the teacher should get in touch with custodian and together they 
can organize the visit. Teachers can organize the education as they wish, within the frame set by 
the curriculum. A trip to the museum enriches the experience of education and helps teachers to 
meet their pupils’ different needs. A visit to a nearby museum can help pupils appreciate their 
history and culture and to enable them to understand the interaction between man and nature. 

This thesis for B.ed- degree is about museums tutoring also referred to as learning in the 
museum. It is especially focused on pupils and teachers at Grunnskóla Siglufjarðar in Siglufirði. 
At Siglufirði are two museums in walking distances of the school. These museums are 
Síldarminjasafn Íslands and the Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar, both of them can be the 
source for education in an exciting manner for almost every subject. Both of these museums can 
communicate interest and entertainment which can be used in teaching many subjects. And they 
have his unique and are different by nature and offer a different show. Finally ideas for museums 
tutoring will be proposed, to display how preparation and process fieldtrips to the museums in 
Siglufirði.
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Þakkarorð höfundar 
 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir góðan stuðning og mikla hvatningu á námstíma 

mínum, ekki síst á meðan á þessu lokaverkefni mínu stóð. 

Án skilnings þeirra og þolinmæði hefði þetta verkefni ekki orðið af veruleika. Einnig 

vil ég þakka yfirlesara mínum Páli Helgasyni og leiðsagnarkennara Ingibjörgu 

Sigurðardóttur miklar þakkir fyrir góðan stuðning, hvatningu og ráð. 
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1. Inngangur 
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um söfn og hlutverk þeirra í samfélaginu og þær leiðir 

sem eru færar til að miðla sögunni. Söfn hafa þann tilgang að safna heimildum um 

manninn, sögu hans, umhverfi og náttúru og miðla upplýsingum til fræðslu og 

skemmtunar.1 Söfn hafa verið í mikilli sókn. Höfundur las í Morgunblaðinu fyrir 

nokkru að söfn séu farin að ná sama gestafjölda til sín og bíóhúsin á hverju ári. Á 

byggðasöfnum er reynt í ríkari mæli að höfða bæði til ferðamanna og skóla en  ástæða 

þessa er sú að aðbúnaður safna hefur breyst. Í þessu sambandi mætti nefna að, 

húsnæði safna hefur verið hönnuð með þessa báða þætti að leiðarljósi og einnig hafa 

verið ráðnir sérhæfðir starfsmenn víða á söfnum. 

Sýningar eru oft á tíðum mjög vandaðar og miðla gestum efni á myndrænan og 

lifandi hátt. Kennarar hafa frjálst val um hvernig þeir vilja nýta söfn í kennslu. Á safni 

er fyrirtaks næði til að hlusta, skoða og fræðast um spennandi sýningar sem geta kennt 

manni eitt og annað um fortíð, nútíð og framtíð. Þjóðlagasetrið og Síldaminjasafnið 

eru að vinna að námsefnisgerð í samvinnu við kennara Grunnskóla Siglufjarðar og 

hefur höfundur þessa ritgerðar komið þar að og fengið að taka þátt í þeirri vinnu, sem 

er stutt á veg komið. Horfa þarf út frá mörgum þáttum, en þetta er skemmtileg vinna 

og krefjandi. Koma þarf mörgum atriðum í réttan farveg. 

Með fjölbreyttum kennsluháttum er auðveldara að nálgast efnið svo það nái til 

sem flestra. Með því að vinna með nánasta umhverfi ætti að vera mjög auðvelt að 

nálgast þau markmið samfélagsgreina að flétta saman þekkingu, færni og tilfinningar 

nemenda svo þeir öðlist samfélags- umhverfis- og söguvitund.2 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt er upp eru. Hvað er safnfræðsla og hvernig 

getur markvisst samstarf skóla og minjasafna stuðlað að fjölbreyttari kennsluháttum í 

flestum námsgreinum. Í þessari ritgerð verður reynt að svara fyrrnefndum spurningum 

með áherslu á Grunnskólann á Siglufirði og söfnin tvö á staðnum. Síðan verða settar 

fram hugmyndir að verkefnum sem ætluð eru nemendum á yngsta og miðstigi, til þess 

að sýna hvernig hægt sé að undirbúa og framkvæma vettvangsferðir á Þjóðlagasetur 

sr. Bjarna Þorseinssonar og á Síldarminjasafn Íslands á Siglufirði.  

                                                 
1 Safnalög nr.106/2001 
2 Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsfræði 1999/7 
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2. Tilgangur með varðveislu 
 
Í þessum kafla er ætlunin að rekja helstu atburði er varða stofnun minjasafna á Íslandi 

til vorra daga. Rakið stofnun Þjóðminjasafns Íslands hver var kveikjan af stofnun þess 

Rætt verður um mikilvægi varðveislu og um tilgang og ástæður sem liggja þar að 

baki. Hvað varð til þess að menn fóru að hugsa fyrir því að varðveita 

menningararfleiðina? Fjallað verður einnig um hvernig söfn miðla sögunni, á hvaða 

hátt var það gert og hvernig er það gert í dag og hvað hefur breyst. Að lokum verður 

rætt um það hvaða hópar eru það sem fara á söfn og hverjar eru nýjustu áherslur í 

safnamálum í dag. 

 

2.1 Stofnun Þjóðminjasafns Íslands 
 
Upphaf minjasafna hér á landi má rekja til mikilla þjóðfélagsbreytinga sem urðu um 

og eftir síðari heimstyrjöldina sem varð til að styrkja stöðu og efla sjálfstæði Íslands 

og vekja almenning til þátttöku í þjóðmálum og auka almenna þekkingu landsmanna 

Nauðsynlegt þótti að varðveita bændamenninguna samfara breytingum í búsetuþróun. 

Umbylting hafði orðið í samfélagsháttum og bændamenning vék fyrir 

borgaramenningu.3 Gamlar byggingar voru friðaðar. Þær fengu það hlutverk að vera 

geymslur fyrri gamla muni.4  

Hér er einnig ætlunin að skoða í hvaða átt söfn hafa þróast og hvert sé þeirra 

hlutverk í dag. Velmegun þjóðarinnar hefur leitt til þess að sérhönnuð safnhús hafa 

risið víða um landið og hýsa þá muni sem varðveita á.5 Sameiginleg gildi og 

þjóðarstolt hefur verið stór þáttur í því að menn fóru af stað og hefur það líklega verið 

lykillinn að stofnun Þjóðminjasafns Íslands.6 Ræktarsemi þjóðar við tungumálið og 

menningu á sinn þátt í að viðhalda sögunni á sem fjölbreyttastan máta. Áherslan er á 

þjóðlega menningu, siði, og sameiginleg gildi. Fólk virðist almennt hafa sterka þörf 

fyrir að tilheyra ákveðnum hópi sem það getur skilgreint sig út frá og verið stolt að 

tilheyra. Að tilheyra þjóð þýðir líka að tilheyra ákveðinni sögu. Þjóð án sögu segir 

ekki til um uppruna eða hver við erum.7 

                                                 
3 Einar Laxnes 1995:152 
4 Morgunblaðið 2002:8 
5 Lilja Árnadóttir 1997:88-93 
6 Kristján Eldjárn 1963: xix 
7 Einar Laxnes 1995:151-166 
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Forngripasafn Íslands var stofnað 1863 og er ein af elstu stofnunum landsins 

sem sýnir að varðveisluhugsjónin kom mun seinna hjá íslensku þjóðinni en hjá 

flestum Evrópuþjóðum. Með þjóðernisvakningu á 19. öld urðu embættismenn á 

Íslandi þess varir að allar þjóðminjar Íslendinga voru sendar á söfn í Danmörku. 

Ástæða þess var sú að á Íslandi voru engin söfn en í Danmörku voru þau allnokkur og 

höfðu því sterka stöðu. 

Fyrsta vísi að stofnun Forngripasafns Íslands má rekja til tveggja manna sem í 

bréfum sínum vöktu máls á nauðsyn þess að safna skyldi íslenskum fornminjum og að 

þeir yrðu staðsettir á Íslandi. Það voru þeir Sigurður Guðmundsson sem skrifaði þann 

24. apríl 1862 í blaðið Þjóðólf og Helgi Sigurðsson sem skrifaði 8. janúar 1863 bréf til 

Stiftsyfirvalda. Með bréfum sínum voru þeir að höfða til landsmanna um mikilvægi 

þess að koma fornmunum fyrir á íslensku safni. Helgi gaf síðan íslensku þjóðinni 

fimmtán fornmuni til varðveislu.  

Stiftsyfirvöld myndu síðan geyma forminjarnar í húsakynnum 

stiftsbókasafnsins og vonaðist hann til þess að yfirvöld myndu taka vel þessu boði. 

Var þá talið að Reykjavík væri sá staður þar sem best væri að koma fornmunum fyrir 

á einum stað. Bréfið skrifað Helgi 8. janúar 1863 og var í raun stofnskrá 

forngripasafnsins, sem nú heitir Þjóðminjasafn Íslands.8 Forngripasafn Íslands var 

fyrst til húsa á lofti Dómkirkjunnar og höfðu Sigurður Guðmundsson og Jón Árnason 

yfirumsjón með því. Hugsunin sem að baki lá var ekki bara söfnunarhvötin eða 

fornaldardýrkun, heldur fólst hún í gildi hinna þjóðlegu minja fyrir landið í heild. 

Þetta eru munir sem Íslendingar hafa átt og tengjast íslenskri sögu og menningu 

órjúfanlegum böndum, líkt og handritin sem Íslendingar fengu loks til baka frá 

Dönum. Árangurinn er sá að um þessar mundir á íslenska þjóðin ómetanlega gripi 

sem náðst hefur að varðveita.  

Mikilvægt þótti að sýna fram á að á Íslandi hafi búið menningarþjóð frá 

upphaf.9 Við stofnun lýðveldis var ákveðið að byggja sérstakt hús fyrir starfsemi 

þjóðminjasafnsins. Hefur safnið geymt frá upphafi verðmætar minjar frá landnáms – 

og söguöld sem hafa vísindalegt gildi fyrir fornfræði Norðurlanda. Þessir munir voru 

geymdir í fornaldarsal safnsins og voru það tréskurðaminjar frá miðöldum og ýmis 

konar alþýðulist frá liðnum öldum. Mikil áhersla var lögð á söfnun kirkjugripa. 

                                                 
8Kristján Eldjárn 1963:viii-xiii 
9Kristján Eldjárn 1963: xix 
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Minjar tengdar sjávarútvegi og landbúnaði fengu minna vægi enda voru þetta munir 

sem enn voru að miklu leyti í notkun og því ekki taldir safngripir. 10 

Þegar nútíminn hélt innreið sína með tilheyrandi breytingum hömluðu þrengsli 

því að safnið gæti tekið við þeim atvinnutækjum sem því stóðu til boða. Áhugamenn 

safna lögðu meiri áherslu á söfnun listrænna hluta heldur en gripi tengda þjóðháttum 

og hversdagslegum atvinnuháttum. 11 Starfsmenn safna kappkosta að bregða stöðugt 

mótandi eða endurnýjuðum ljóma yfir fortíðina og færa hana sem næst gestum sem 

heimsækja söfn. 5. gr. í II kafla  Þjóðminjalaga frá maí 2001 segir að hlutverk 

Þjóðminjasafns Íslands og byggðasafna sé að safna, skrásetja, varðveita, forverja og 

rannsaka minjar. Svo sem forngripi, kirkjugripi, listmuni, nytjahluti. Einnig myndir, 

hljóðritanir, og skráðar heimildir um þjóðhætti. Kynna þær almenningi, innan lands 

og utan.  

Til slíkra minja geta einnig talist hús sem hafa sérstakt gildi að mati 

þjóðminjavarðar.12 Tilgangur varðveislu er að geyma gamla muni sem ekki eru lengur 

notaðir og hafa sögulegt gildi eða gamlar byggingar sem hafa verið gerðar upp í 

upprunalega mynd. Minjasöfn geta verið með ýmsum hætti allt eftir því hvert hlutverk 

safnsins er. Stofnendur safna eru oft félagasamtök eða stjórnvöld sem hafa áhuga og 

hugsjón til þess að kynna og varðveita gamlar minjar fyrir komandi kynslóðir. 

 
2.2. Sérkennum viðhaldið 
 

Að búa í haginn fyrir framtíðina er öllum nauðsynlegt. Maðurinn leggur á ráðin um 

hvernig hann vill lifa og búa, bæði fyrir það samfélag sem hann tilheyrir og gjörvalla 

heimsbyggðina.13 Fortíðin geymir uppruna hefða sem getur varpað ljósi á hvernig og 

hversvegna hefðir lifa áfram meðal samfélagshópa og þjóða. Allir staðir eiga sér 

upphaf og flestir staðir hafa þróast á síðustu 100 árum og því er nauðsynlegt að sögu 

hvers staðar sé viðhaldið. 

Nauðsynlegt er að kynna fyrir ungu fólki sögu þess svæðis þar sem það býr. 

Því þá lærir fólkið að meta uppruna sinn og tekur síður öllu sem sjálfgefnum hlut. 

Þannig geta einstaklingar öðlast sterka söguvitund sem er fólgin í því hvernig 

maðurinn skynjar umhverfið sitt í tíma og rúmi.14 Enginn efast um að söfnun minja sé 

                                                 
10Kristján Eldjárn 1963: xix 
11Kristján Eldjárn 1963 xvii-xxi 
12Þjóðminjalög nr 107/2001 
13 Bragi Guðmundsson 2001:26-28 
14 Bragi Guðmundsson 2000:26-27 
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mikilvæg. Enda hefur varðveisluhugsjónin verið ríkjandi hér á landi og er hægt í 

þessu samhengi að nefna Örlyg Kristfinnsson safnstjóra Síldarminjasafns Íslands á 

Siglufirði sem eyddi mörgum sumrum leitandi að sjóminjum tengdum síldarsögunni. 

Síldarminjasafnið á Siglufirði og Þjóðlagasetrið á Siglufirði eru bæði tilkominn vegna 

áhuga fólks um að koma minjum fyrir á einum stað og hefur Örlygur verið aðal 

driffjöður í stofnun þessara safna. Á sama hátt urðu til Vesturfarasetrið á Hofsós og 

Byggðasafnið í Skagafirði. Hvert safn hefur ákveðinn tilgang hvort sem er að 

varðveita gamlar minjar, sögu eða þjóna almenningi og gefa innsýn inn í heim 

forfeðranna okkar. Af skrifum Dr. Hans Kuhn prófessors í norrænum fræðum sem 

ferðaðist um Ísland á þriðja áratug 20. aldar má ráða að Íslendingar hafi hirt lítið um 

varðveislu þjóðlegra lífshátta og starfsaðferðir fyrri alda.15 

Ein af ástæðum fyrir áhugaleysi Íslendinga að varðveita búsáhöld, nytjamuni 

bænda og sjóminja gæti hafa verið erfið lífsbarátta. Helst vildu þeir leggja rækt við 

menningarverðmæti sem höfðu listrænt, bókmennta- og málfarslegt gildi, en síður þau 

verðmæti sem gáfu raunsæja mynd af lífsafkomu og menningu þjóðarinnar. Dr. Hans 

taldi Íslendinga nýjungagjarna og tilbúna að kaupa erlenda fjöldaframleidda muni og 

tæki um leið og tækifæri gæfist.16 Vegna örra breytinga í íslensku þjóðfélagi er óvíst 

að almenningur geri sér grein fyrir sögulegu gildi muna sem nýlega hafa falli úr gildi. 

Öfugt við fyrri kynslóðir sem nýttu hluti sína mann fram af manni, gengur 

nútíminn út á að farga ónýttum hlutum hratt og vel. Samfélagið sem við lifum í 

gengur út á neyslu, alsnægtir, kapp og sóun. Kjarninn í okkar lifnaðarháttum er að 

breyta lúxusvarningi í sjálfsagða hluti sem síðan er stöðugt skipt út fyrir nýja. 

Lokastigið er síðan þegar hluturinn er orðin einnota. Velta má fyrir sér hvort 

þjóðminjasöfn í framtíðinni muni hafa tök á að sýna brot af þessum ókjörum.17 

 
2.2. Söfn og sýningar 
 
Hér á landi eru starfrækt mörg söfn með sýningum og menningarsetrum, sem einungis 

varpa ljósi á ákveðna þætti sögunnar í sýningum sínum. Á söfnum er verið að þróa 

áfram leiðir til að miðla sýningum til almennings og hvernig framsetningu skuli háttað 

Á sögusýningum er reynt að ganga út frá upplifun sem kemur þá bæði fram í 

sjónrænni upplifun og tilfinningalegri. 

                                                 
15 Ásgeir Erlendsson 2003:444-450 
16 Gerður Róbertsdóttir 2002:83 
17 Pétur Gunnarsson 2004: 13 
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Í þessu samhengi er vert að nefna Síldarminjasafnið á Siglufirði. Þar er t.d 

hægt er að ganga um vistarverur síldarstúlknanna og á sérstökum sýningardögum geta 

safngestir jafnvel fengið að sjá þær í vinnu úti á plani. Gesturinn fær á tilfinningu að 

hann sé staddur í heimsókn á þeim tíma sem síldin var veidd, sökum hversu 

heimilislegar vistarverurnar eru, þar sem rúmin eru uppábúin, föt og persónulegt dót 

liggur á borði og föt hanga á kojunum. Þeir safngestir sem upplifðu þennan tíma verða 

gjarnan fyrir tilfinningalegri upplifun þar sem minning um þennan tíma kemur upp í 

hugann og verður jafnvel svo sterk að þeir geta fundið lykt. Á safninu er spiluð tónlist 

sem var vinsæl á þessum tíma sem vekur einnig upp minningar.18  

Á langflestum söfnum er hins vegar framsetning með þeim hætti að hún kallar 

fram vitsmunalega upplifun. Víða á landsbyggðinni hafa risið söfn og sýningar af 

misjöfnum stærðum og gerðum. Minjasöfn eru að breytast. Sú tilhneiging að sýna alla 

muni safnsins svokallaðar „opnar geymslur“ er hverfandi. Að mörgu er að hyggja 

þegar setja skal upp sýningar, ef vel er staðið að undirbúningi og ekkert til sparað við 

hönnun má reikna með að sýningin skili tilætluðum árangri og sýningargestir njóti 

heimsóknarinnar. Starfsmenn safna hafa fengið í lið með sér sérfræðinga til að setja 

upp sýningar. Þetta geta t.d verið leikmyndahönnuðir ,grafískir hönnuðir og 

búningahönnuðir.19 

Flestir þekkja sitt nánasta umhverfi en færri þekkja þá sögu sem næst þeim 

stendur og þeirra sem áður lifðu, hvað hefur breyst af mannavöldum og hvað er 

náttúrulegt í umhverfinu. Saga er ekki endilega það sem lesa má í sögubókum heldur 

er hún allt í kringum okkur og fæðist á hverju andartaki. Einstaklingar skynja sögu og 

umhverfi á ólíkan hátt, þó svo þeir búi í saman samfélagi. Það er hægt að skýra með 

því að ekki búa allir við sömu aðstæður og bakgrunnur hvers og eins er ólíkur svo og 

menntun og lífsviðhorf. Söfnum er ætlað miðla sögunni áfram til næstu kynslóða.  

Margar mismunandi aðferðir er hægt að nota til þess að vekja áhuga á 

sögulegri þekkingu eins og að gera sögukennsluna meira áþreifanlega það er hægt 

með safnafræðslu og vettvangsferðum. Hvernig verður byggðarsagan sögð? Vitað er 

að seint verður öll sagan sögð, en sýningar eru engu að síður góð leið til að miðla til 

fólksins sögulegu efni á lifandi hátt. Sagan eða fortíðin fjallar ekki bara um 

staðreyndir. Þannig að sýning á ekki aðeins að vera vel heppnuð og uppfræða gesti 

heldur á hún að vekja hughrif eða tilfinningu fyrir því liðna.  

                                                 
18 Eggert Þór Bernharðsson 2003:35-37 
19 Eggert Þór Bernharðsson 2003:22-26 
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Mikilvægt er einnig að hafa í huga að til eru margar leiðir til miðlunar 

sögulegs efnis. Söngur, tónlistarflutningur, upplestur og leiklestur, svo dæmi séu tekin 

eru leiðir sem ætti hiklaust að nota í tengslum við sýningu til að leggja áherslu á 

ákveðna þætti í sögu byggðalagsins.20 Tryggð við texta á söfnum er mjög almenn og 

eitt helsta einkenni sögusýninga. Með því að draga úr texta og leggja meiri áherslu á 

annars konar framsetningu, eins og til dæmis ólíkar miðlunarleiðir eins og t.d 

sögustundir og leikþætti sem flétta má hæglega saman með fróðleik þá er líklegara að 

gestir fái meira út úr sýningum.21 

Mikilvægt er að gera greinamun á safni og sýningu. Söfn hafa fjölþætt 

hlutverk í samræmi við safnalög og alþjóðleg lög, sem er að safna, varðveita, 

rannsaka og forverja minjar og sögu viðkomandi svæðis, en einnig að miðla í formi 

sýninga, kynninga og safnafræðslu. Segja má að sýningar og sögusetur geti verið n.k. 

útibú frá söfnum, þar sem sögunni er miðlað.22 Líkamleg virkni, eins og snertiupplifun 

er talin nauðsynleg og þá sérstaklega fyrir börn. Það eitt dugar samt ekki eingöngu 

heldur verður að bjóða upp á virkni fyrir heilann. Höfða skal til áhugahvatar þar sem 

hún er lykilþáttur í því að læra. 

 
2.3. Samantekt 
 
Í þessum kafla hafa verið rakin helstu viðfangsefni minjasafna sem er að safna 

sögulegum hlutum og upplýsingum. Tilgangur varðveislu er að tryggja að 

menningarsöguleg verðmæti glatist ekki og að þeim verði miðlað til komandi 

kynslóða. Söfnun gripa og skráning þeirra er það sem leggur grundvöll að tilveru 

hvers safns. Varðveisla er annað grundvallarhugtak og verður ekki auðveldlega skilið 

frá söfnun. Í hugtakinu varðveislu er fólgin forvarsla og aðbúnaður safngripa bæði í 

sýningarsölum og í geymslum. Kynning og fræðsla er mikill þáttur í 

safnastarfseminni. Safnkennarar starfa við mörg söfn og hjá þeim liggur fjöregg 

þjóðarinnar sem er fólgið í því að vekja áhuga barna og unglinga á sögunni. Þar eru 

viðfangsefnin mörg og finna þarf nýjar leiðir til að miðla sögunni til komandi 

kynslóða. 

Safnastarfið hefur tekist vel að mörgu leyti og hefur mikil vinna verið lögð í 

að auka áhuga fólks og hefur starfsfólk safna verið duglegt að fylgjast með því sem 

                                                 
20 Gerður Róbertsdóttir 2002: 102 
21 Eggert Þór Bernharðsson 2003:61 
22 Morgunblaðið 2002:8 
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gerist á erlendum vettvangi. Ef vel á að takast verður samvinna milli skóla og safna að 

vera sýnileg og í föstum skorðum. Engin formleg námskrá safna hefur verið gefin út 

hér á landi en fræðslustefnur eru í mótun. Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu er hægt 

að segja að sé fyrsti vísir að námskrá safna.23 Með fjárveitingum og vitundarvakningu 

yfirvalda er hægt að vinna markvisst að uppbyggingu byggðasafna og tilgangi 

þeirra.24 Safnastarfið er mjög mikilvægt fyrir byggðir landsins. Það tengir íbúana við 

menningu sína og sérstöðu. Virk minjasöfn eru þungamiðja í menningarlífi 

byggðanna.25 

Saga þjóða, menning og búshættir eru menningarsögulegir þættir og skylda 

hvers samfélags að búa svo í haginn að leitað sé leiða til að sögunni sé miðlað áfram. 

Hvert eitt safn, hvar svo sem það er í heiminum, ber með öðrum söfnum ábyrgð á að 

safna, varðveita og kynna kerfisbundið menningararfleifðina og menningarerfðir. Öll 

fagleg störf sem leyst eru á íslenskum söfnum eru skerfur til bættrar menningar og 

fræðslu sem mun koma nýjum kynslóðum að gagni um ókomna framtíð.26 

 

 

 

 

                                                 
23 Safnaráð 2003 
24Sveinn Margeirsson 1977:88:93 
25 Morgunblaðið 2002:8 
26 Morgunblaðið 2007 :14 
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3. Safnafræðsla 
 
Hér er ætlunin að fjalla um safnafræðslu og út á hvað hún gengur. Hvaða þættir eru 

það sem skipta máli í sambandi við fræðsluna? Hvert er menntunarhlutverk þeirra? 

Einnig verðu fjallað um nám á safni hvernig fer það fram og hvaða leiðir eru færar í 

að læra þar. Fjallað verður um hugtakið safnfræðsla sem er samheiti yfir þær aðferðir 

og leiðir sem söfn nýta til menntunar og miðlunar fróðleiks. Hugtakið verður reynt að 

skilgreina og yfir hvaða afmarka það nær og einnig reynt að skilgreina hvaða þjónustu 

söfn hafa við hið hefðbundna skólakerfi og hvernig þau eiga að þjónusta 

grunnskólana. Hvernig er samstarfi skóla og safna háttað, að lokum fjallað er um 

hvort söfn vinni eftir ákveðinni fræðslustefnu. 

 

3.1. Fræðslustefna safna 
 
Menntunarhlutverk safna er í reynd mun víðtækara og þörf á viðhorfsbreytingu bæði 

hjá safnmönnum sjálfum og einnig úti í samfélaginu þar með talið í skólakerfinu. 

Menntun og fræðsla er undirliggjandi í öllu safnastarfi. Söfnun, varðveisla, forvarsla 

og rannsóknir á safnkosti fer fram meðal annars í því skyni, að miðla megi þekkingu 

um liðna tíð, náttúruna og listir, til samtímans og komandi kynslóða. Samkvæmt 

siðareglum ICOM, alþjóðaráðs safna, skapa söfn tækifæri til að njóta náttúru- og 

menningararfleifðar, skilja hana og kynna.27 

Söfnum ber sérstaklega skylda til að rækta menntunarþáttinn í starfi sínu og 

laða til sín safngesti úr því samfélagi, héraði eða samfélagshópi sem hvert safn 

þjónar.28 Á flestum minjasöfnum er stefnan sú að vera með margvíslega 

fræðslustarfsemi og kappkosta að veita öllum sem áhuga hafa þær upplýsingar sem 

þörf er fyrir hverju sinni. Markmið með fræðslustarfseminni er að auka áhuga og 

þekkingu safngesta á margvíslegum fróðleik sem tengist safnaefninu. Einnig er 

ætlunin að gefa þeim kost á að uppgötva að hægt er að horfa á safnkostinn frá 

mörgum sjónarhornum.  

Viðfangsefni safna geta verið afar margbreytileg. Á sumum söfnum er lögð 

áhersla á sýningar eða safnkennslu á meðan önnur söfn sinna frekar varðveislu eða 

rannsóknum. Flest söfn eiga þó ákveðna þætti sameiginlega og þannig má segja að 

söfn séu í eðli sínu og starfi áþekk, nánast hvar sem er í heiminum. Söfn starfa 

                                                 
27 Safnaráð 2007 
28 Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir 2006:8 
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samkvæmt ákveðnum lögum, reglugerðum, siðareglum og hefðum. Í stuttu máli má 

segja að fjögur meginstef safnastarfs séu eftirfarandi; söfnun, varðveisla, rannsóknir 

og miðlun.29 

Safnafræðsla hefur verið við lýði í mörg ár eða frá því um 1960 en þá var farið 

að fara með nemendur í skipulagðar heimsóknir á söfn í Reykjavík. Með safnakennslu 

er átt við skipulagðar heimsóknir, þar sem safngripir eru skoðaðir og ákveðin verkefni 

eru unnin á meðan á heimsókninni stendur. Um 1980 varð breyting á þessu og farið að 

tengja safnaheimsóknina skólastarfinu á markvissari hátt. Þá var einnig farið að útbúa 

verkefni til úrvinnslu á söfnum og hugsuð sem ítarefni við námsefni skólanna. 30 

Menntunarhlutverk safna er skammt á veg komið á Íslandi, enn vantar 

heildarsýn og dýpri stefnumótun á þennan menntunarflöt. Komið hefur í ljós með 

úttekt á fræðslu og menntunarstarfi að það sem skiptir máli er að söfn hafi samræmda 

stefnuskrá þannig að sem flestir vinni eftir sömu hugmyndum og að stefnan sé 

safnmönnum og forsvarsmönnum tæki til stuðnings 31 Þrátt fyrir að ekki hefur enn 

verið mótuð safnastefna þá eru miklir möguleikar í safnafræðslu og starfsmenn safna 

sjá að samræmd menntastefna er nauðsynleg svo auðvelda megi söfnum 

fræðsluskyldu sína. (Samband bandarískra safna) AAM gerði könnun sem fjallaði um 

markmið og verkáætlanir safna og þar segir að áætlanir snúist fyrst og fremst um 

aðgengi að söfnum, aðgengi upplýsinga og að þarfir almennings séu virtar.  

Einnig bendir nýleg könnun (AAM) á að söfn séu ein mikilvægasta leiðin til 

að mennta börn og ein áreiðanlegasta uppspretta hlutbundinnar fræðslu. Enn fremur 

kemur fram að 88% safna bjóði upp á safnafræðslu fyrir grunnskóla.32 Sem segir 

okkur að Bandaríkin séu töluvert á undan okkur. Markmið safnafræðslunnar er að 

venja börn og unglinga hér á landi við að heimsækja söfn og sýningar, einnig að 

kenna þeim að umgangast safnamuni af virðingu og læra að meta menningararf okkar. 

 Mikilvægt er að fá nemendur til að uppgötva sjálfir, spyrja og sjá gamla hluti í 

nýju ljósi. Það sem safnafólki finnst liggja í augum uppi getur birst á annan hátt hjá 

börnum og er því nauðsynlegt að útskýra vel fyrir þeim þegar verið er að skoða muni 

á safni. 33Mikilvægt er að hver og einn fái notið sín í skólakerfinu og kallast slík 

nálgun einstaklingsmiðun. 

                                                 
29 Þjóðminjalög nr 107 2001 
30 Bryndís Sverrisdóttir 1989:56 
31 Heimasíða Safnaráð 2006 
32 Alma Dís Kristinsdóttir 2004:9 
33 Bryndís Sverrisdóttir 19891:21 
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Í skólastarfi er í æ ríkari mæli farið að samþætta sögu- og safnafræðslu til að 

nemendur upplifi og sjái þá tíma sem safnið hefur að geyma. Byggðasöfn eru gersemi 

hvers byggðalags og eiga að vera aðgengileg og koma sögunni til skila á fjölbreyttan 

hátt. Áður fyrr var sagan sögð meira sjónræn á söfnum, sem mótvægi við 

kennslubækurnar sem hafa einungis texta. Nemendur hafa mismikinn áhuga á því 

námsefni sem þeim er ætlað að læra og á það einnig við um námsgreinina sögu. 

Áhuginn getur verið á hin ýmsu tímabil sögunnar. Í könnun sem var gerð meðal 

nemenda bæði í Evrópu og á Íslandi um áhuga unglinga á sögu urðu niðurstöður þær 

að íslenskir unglingar hafa meiri áhuga á sögu en kennarar töldu. Sögu sinnar eigin 

fjölskyldu sýndu nemendur mestan áhuga, en þegar þeir voru spurðir um hvaða 

tímabil þeim þætti áhugavert þá var það nútíminn sem höfðaði mest til þeirra.  

Einnig var spurt um framsetningu sögunnar og hvaða túlkun væri mest 

traustvekjandi. Unglingum finnst mest gaman að búningi sögunnar í leiknum 

bíómyndum, en næst mest á söfnum, sögulegum stöðum og þegar fullorðnir segja frá. 

Minnstu ánægju höfðu nemendur af sögulegum skjölum, heimildum og af 

kennslubókum. Áreiðanleika á framsetningu töldu unglingarnir mestan í sögulegum 

skjölum og á sögulegum stöðum. Hægt er að segja að söguvitund íslenskra unglinga 

sé ásættanleg og að þeir hafi skoðun á hvernig sögunám eigi að vera. Skýra má þetta 

af þekkingu þeirra á fortíð, skynjun á nútíð og af væntingum til framtíðar. Lesa má úr 

þessari könnun að áhugi fyrir safnakennslu sé mikill. 34 Sem skólayfirvöld ættu að 

veita meiri gaum. 

Nauðsynlegt er að á söfnum sé starfað eftir þekkingarfræðilegum og 

kennslufræðilegum leiðum til að miðla sögunni til almennings, því án þessa tveggja 

þátta vantar skilgreiningu og tilgang fræðslunnar.35 Með auknum tengslum við sína 

heimabyggð og sögu hennar er það líklegt til að styrkja sjálfsmynd þeirra sem þar búa. 

Ef markvisst er unnið með félagslegt og menningarlegt umhverfi er líklegt að börn fái 

sterkari tengsl við umhverfið og dýpri rætur. 

Staðarmenning og saga eru hugtök sem eru mjög lík og eiga margt 

sameiginlegt. Nú á tímum ört vaxandi tækni og breytinga á háttum fólks er líklegt að 

margt sem tengist fornum atvinnuháttum og menningu falli í gleymskunnar dá ef ekki 

er hugað að sér í þessum efnum. Gildi safna í samfélaginu felst meðal annars í því að 

skapa almenningi lífsgæði í gegnum möguleika á símenntun og aðgengi að þekkingu, 

                                                 
34 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:56-62 
35 Georg. E. Hein 1998:15  
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menningu og náttúruarfi. Nálægð við frumgögn þekkingarinnar, safngripina og 

samhengi þeirra, ásamt óþrjótandi möguleikum til miðlunar, skapa þeim sérstöðu á 

sviði fræðslu og menntunar.36 

Með því að draga sögu inn í umhverfið tengjum við menningu og sögu, nútíð 

og fortíð, eldri og yngri kynslóðir saman. Þá verður umhverfið meiri heild í augum 

barnanna bæði sögulega og landfræðilega. Þegar unnið er markvisst með nánasta 

umhverfi barna nýtist það einnig í umfjöllun um fjarlægari svæði og menningu sem 

skilar sér síðan til barnanna í aukinni víðsýni og skilningi. 37  

Söguleg menntun eykur mátt sögulegrar menningar með því að opna hana fyrir 

reynslu, gefa henni listræna tilfinningu, gæða hana pólitískri íhugun og kenna að 

rökstyðja hana með orðum. Á samráðsfundi Safnaráðs um menntunarhlutverk safna 

19. og 20. október 2006 komu ábendingar um safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu. Þar 

kom fram þörf fyrir auknu samstarfi á öllum sviðum bæði við menntastofnanir og 

aðrar stofnanir eins og t.d. fyrirtæki.38 

Mikilvægt er að fræðslustefna sé hluti af heildarstefnu safns og til sé greinagerð sem 

sýni fram á stefnu safna, sem skuli vera opinber og kynnt á viðeigandi hátt. Einnig 

skal hún vera starfsmönnum ljós. Hún á að leiða til þess að virkja og hvetja safngesti 

til þátttöku og undirstrika mikilvægi samstarfs við skólakerfið, sem komið verði í 

fastan farveg og námsskrár skóla verði stuðningur fyrir söfnin, þannig að þau skoði og 

nýti sér eftir aðstæðum leiðir til fræðslunnar39 

Mikilvægt er að fræðslustefna safna sé meðvituð. Hætta er á misvísandi 

skilaboðum sem gerir safngestum erfiðara fyrir og minni líkur á að reynslan verði góð 

eða að upplifunin verði varanleg. Í þessu sambandi má nefna ómeðvitaða 

fræðslustefnu sem hægt er að líkja við ómeðvitaða foreldra sem senda misvísandi 

skilaboð til barna sinna. Í uppeldi barnanna er ákveðið samskiptamunstur sem gengur 

út á orðaval, afskipti/ þátttöku, umbun/refsingu eða hvernig fjölskylduhefðum er 

framfylgt. Þetta á einnig við um fræðslustefnu. Hún fylgir líka ákveðnu mynstri, 

kenningu eða endurspeglar viðhorf starfsfólks og þess menningarlega samhengis sem 

safnið er hlutur af.40 

                                                 
36 Safnaráð 2007 
37 Bragi Guðmundsson 2000:31-38 
38 Heimasíða Safnaráð 2006 
39 Safnaráð 2006 
40 Georg .E. Hein 1998:15 
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Fræðsluhlutverk safna þarf að taka mið af upplifun safngesta. Þegar safnið 

miðlar fyrirfram ákveðnum sannleik óháð reynsluheimi safngesta er gengið út frá að 

upplýsingunum sé komið fyrir þannig að gestir drekki í sig fróðleikinn og sá sem 

tekur við sé viðbúin að taka á móti. Það sem huga þarf að í þessu samhengi er að 

safngestir séu virkir þátttakendur í þekkingarferlinu. Upplifunin þarf bæði að vera 

„hands-on“sem þýðir í raun að læra með því að framkvæma (learnig by doing) og 

„minds-on“ örvandi fyrir hugann.41 

 
3.3. Nám á safni 
 
Heimsóknir á söfn, s.s minjasöfn, náttúrufræðisöfn og listasöfn þyrftu að skipa hærri 

sess í skólastarfi. Markviss safnakennsla byggir á að safnið sé heimsótt mun oftar og 

viðfangsefni afmörkuð hverju sinni, ekki reynt að komast yfir allt. Færri hlutir eru 

skoðaðir, ræddir, teiknaðir, eða myndaðir og ýmis verkefni unnin út frá þeim. 

Misjafnt er hvernig heimsókn á safn er háttað. Nemendur fara ekki endilega í stórum 

hópum heldur í litlum og stundum eru aðeins skoðaðir örfáir gripir jafnvel bara einn. 

Óhætt er að fullyrða að frá því er langur vegur að nám og kennsla á söfnum skipi þann 

sess sem verðugur væri í skólum hér á landi.42 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram hvaða markmið skuli höfð í huga 

við sögukennslu og hvaða markmið eigi að leitast eftir að ná. Þar segir meðal annars 

að nemendur eigi að öðlast færni í að kunna skil á nokkrum breytingum sem orðið 

hafa á nánasta umhverfi af mannavöldum. Þeir eiga einnig að þekkja nokkur örnefni, 

kennileiti og sögustaði, fá áhuga á nálægri og fjarlægri sögu og samfélagi. Auk þess 

eiga nemendur að geta lifað sig inn í söguna í gegnum bókmenntir, svo sem 

þjóðsögur, skáldsögur, æviminningar og dagbækur, skynja söguna í gegnum viðtöl við 

eldra fólk eða með því að hlýða á frásagnir þess um liðna atburði og skynja söguna í 

gegnum ljósmyndir, kvikmyndir og að lokum fara í heimsóknir á listasöfn og 

minjasöfn.43 

Heimur minjasafnanna er framandi heimur í augum nemenda og því skiptir vel 

skipulögð safnfræðsla miklu máli. Heimsókn á safn er og á að vera upplifun, þar er 

komið inn á hið áþreifanlega sem gefur innsýn inn í annan heim. Þeir sem starfa við 

safnfræðslu þurfa að kunna og vilja nota ýmis tæki til að miðla efninu í formi 

                                                 
41 Georg E Hein 1998:2 
42Ingvar Sigurgeirsson 1999:56 
43 Aðalnámskrá grunnskóla samfélagsfræði 1999:12:19 
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myndvarpa og tölvu, setji fræðsluefni á vef og uppfæra reglulega þær upplýsingar sem 

safnið hefur fram að færa og geta mætt þörfum hinna ólíku hópa sem sækja safnið. 

Nemendur sem eru alls ókunnir þeirri veröld, sem fjallað er um í söguáfanga 

námsbókanna fá aðra sýn og skilja betur námsefnið. Hin sögulega þekking verður ekki 

einungis „orðin tóm.” Safnsýning getur verið öflugt ítarefni í hefðbundinni kennslu, 

en hana er einnig hægt að nýta sem sjálfstæða kennslueiningu. Mikilvægt er að safna- 

og skólafólk vinni sameiginlega að rannsóknum um það hvernig sýningar geta nýst 

skólanemum á ólíkum stigum. Einnig er mikilsvert að nemendur á eldri skólastigum 

kynnist innra starfi safnanna og rannsóknaraðferðum þeirra. Til þess að safnfræðsla 

og skólastarf nái sem best saman er brýnt að jafnan sé opin umræða um námskrár og 

tengsl skólanna við safnastarfið. Koma þarf á stöðugu og formlegu sambandi milli 

þjóðminjavörslunnar og námskrárdeildar menntamálaráðuneytisins.44 

Safnfræðsla getur farið fram á margvíslegan hátt t.d í formi fyrirlestra, 

upplifunar og snertingar, í formi leikja og þrauta þar sem börn og foreldrar taka þátt 

saman. Starfsmenn sem sjá um safnfræðslu taka á móti nemendum frá leikskólastigi 

til háskólastigs. Safnfræðsla er alltaf vandaverk því verkefni í hvaða mynd sem þau 

eru sett fram verða að vera sniðin að þroska hvers aldurshóps. Þau þurfa að vera 

skemmtileg og fræðandi og vekja áhuga. 

 Safnkennari skipuleggur heimsóknir nemenda í samvinnu við kennara allra 

skólastiga, þ.e. leikskóla-, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla. Taka verður mið af 

námsskrá hvers skólastigs, hvaða sýningarefni falla að náminu og óskum kennara. Þá 

ber að hafa í huga að starfsfólk, sem sinnir fræðslustarfi, þarf tíma til að þróa sitt starf 

og sinna því af alúð. Safnfræðsla er mjög krefjandi og lýjandi og því er afar 

nauðsynlegt að efla þátt safnastarfsins og samvinnu milli safnanna á því sviði.45 

 
3.4. Samstarf skóla og safna 
 
Þegar kenna á sögu verður að hafa í huga að söguefnið höfði til nemenda. Reynt hefur 

verið með nýrri námskrá að gera sögukennslu aðgengilega og áhugaverða fyrir 

nemendur, námsefni hefur verið hannað með það fyrir augum að nemendur kynnist 

jafnöldrum sínum frá fyrri tíð og skoði söguna út frá því. Með þessu er hægt að skoða 

söguna og skýra ýmsa siði og verðmætamat í samfélagi fyrri tíma og stöðu 

                                                 
44 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu 2003 
45 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu 2003 
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einstaklinga gagnvart fjölskyldum, þjóðfélagi og menningu á þann hátt sem nemendur 

skilja vel sjálfir og geta samsamað sig við. 

Til þess að sagan varðveitist sem best er nauðsynlegt að samstarf skóla og safna sé 

með góðu móti. Vert er að benda á það að skólinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna 

hvað varðar samfélagskilning nemenda og hollustu þeirra við eigið þjóðfélag. Mikil 

áhersla er lögð á hlutverk skólans sem lúta að varðveislu menningar þjóðarinnar en 

jafnframt ítrekað að enginn sé eyland í samfélagi þjóðanna: 46 Markmið 

samfélagsfræðinnar er að saman fléttist þekking, færni og tilfinning barnsins svo að 

það öðlist vitund um samfélagið, umhverfið og söguna.47 

Skipuleggja þarf uppbyggingu safna þannig aða þau geti unnið betur með 

nærliggjandi skólum. Nauðsynlegt er að safnið hafi yfir að ráða afmörkuðu svæði sem 

ætlað er verkefnum og vinnu nemenda bæði á safninu og í skólanum. Hægt er að 

vinna með samþættingu námsgreina og ákveðið hvaða þema sé tekið fyrir, sem felur í 

sér fjölmörg tækifæri fyrir nemendur sem geta tekið þátt í að undirbúa og móta 

viðfangsefnin sem vinna á með. Nemendur geta nálgast efnið frá fleiru en einu 

sjónarhorni og kafað dýpra í efnið.48 

Þemanám gengur þvert á hefðbundnar námsgreinar og fléttar saman 

viðfangsefni og færni sem eru eðlilegur hluti af lífinu og veita nemendum tækifæri til 

að efla skilning sinn á hagnýtan hátt. Í þemanámi geta verið mjög fjölbreytileg 

vinnubrögð. Nemendur fá útrás fyrir forvitni sína og sköpunargleði49. Kennara gefst 

aukið svigrúm til samvinnu við aðra kennara og tækifæri er til að skipuleggja starf sitt 

í víðara samhengi. Sem dæmi um þetta er að hægt er að fá í heimsókn fyrirlesara eða 

áhugamann með þekkingu/sérþekkingu sem hann getur síðan miðlað til nemenda.50 

Starfsmenn safna þurfa að hugsa safnafræðslu með það í huga að nemendur séu virkir 

í vinnu sinni. Mikil áhersla hefur verið lögð á ritaðan texta og vitsmunalega nálgun í 

gegnum tíðina.51  

Árangursríkasta aðferðin til vekja áhuga á viðfangsefninu er að öllum 

líkindum tilfinningaleg upplifun, vel hannaðar sýningar gera námsefnið meira lifandi. 

                                                 
46 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:33-34 
47 Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar 1999: 
48 Lilja M Jónsdóttir 1996:10 
49 Tomas Armstrong 2000:58 
50 Lilja M Jónsdóttir 1996:10-14 
50 Eggert Þór Bernharðsson 2003:60-61 
51Hanna Rósa Sveinsdóttir 2002:101-102 
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Góðar sýningar á söfnum geta gert námsefni meira lifandi og auðveldað nemendum 

námið. Settar hafa verið upp sýningar um afmarkað efni eða þemu sem eru tilvalin til 

safnafræðslu. Með þessum hætti er hægt að einblína á einstaka þætti sögunnar og 

nemendur geta jafnvel valið sér áhugasvið að vinna með. Nauðsynlegt er að nemendur 

fái að snerta og handfjalla muni á safninu. Með því upplifa nemendur betur fortíðina 

og skynja gripina. Snertiskynfærin eru líkt eins og heyrnar- og lyktarskynfæri líkleg til 

að vekja hughrif svipuð og tilfinningarleg upplifun gerir.52 

Safnkennari skal ávallt hafður með í ráðum þegar skipuleggja á sýningar, hann 

hefur síðan samband við kennara um hvað sé í boði fyrir nemendur og kennara. 

Einnig þarf kennari að hafa samband við safnkennara um hvaða námsefni sé verið að 

vinna að hverju sinni og þá er hægt að undirbúa heimsóknina í sameiningu. Með þessu 

geta safnkennari og kennari ákveðið hvernig hentar best að vinna verkefnið og hversu 

djúpt skuli fara í efnið. Gott samstarf safna og skóla er líklegt til að auka athygli og 

áhuga nemenda á efninu. Þetta hefur í för með sér að starfsmenn safna verða fyrir 

áhrifum, sem leiðir til þess að það myndast margvíslegur svipur á safnið og eykur 

hugmyndaflug hjá þeim sem hanna sýningar fyrir söfn. 

 

3.4. Samantekt 
 
Hér hefur verið fjallað um safnafræðslu og um mikilvægi menntunarhlutverks safna 

sem gengur út á menntunarhlutverk þeirra sem er að miðla sögunni til komandi 

kynslóða. og hefur safnafræðsla verið að festa sig í sessi hér á landi, þó svo enn sé 

langt í land að öll söfn séu farin að geta boðið upp á slíka fræðslu. Menntunarhlutverk 

safna er í mótun og hafa starfsmenn safna farið í meira mæli að huga að 

sameiginlegum þáttum við myndun slíkrar stefnu og þeir gert sér grein fyrir mikilvægi 

safnafræðslu og hver sé tilgangurinn með fræðslunni. Kynning og fræðsla eru 

veigamiklir þættir starfseminnar og þar flokkast öll sú þjónusta sem söfnin veita 

almenningi. Söfnin vinna eftir ákveðnum reglur sem samdar eru samkvæmt 

siðareglum safna og þar segir að þau séu skyldug til að rækta menntunarþáttinn í starfi 

sínu, að draga til sín safngesti og auka áhuga þeirra á þeim fróðleik sem söfn hafa upp 

á að bjóða. 

Söfn bjóða bæði upp á sýningar, safnafræðslu eða sinna varðveislu. Skólar eru 

farnir í meira mæli að samþætta sögu og safnafræðslu og sýna kannanir að börn hafa 
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töluverðan áhuga á að fara í heimsóknir á söfn, enda hafa þau verið að höfða meira til 

gesta sinna en áður með því að bjóða upp á mismunandi sýningar. Samstarf skóla og 

safna er nauðsynlegt svo þessir aðilar geti unnið saman að marka sér stefnu og hvaða 

kennsluaðferðir sé hægt að vinna með þegar fara skal af stað með safnafræðslu. 

Mismunandi leiðir er hægt að fara í safnafræðslu. Þemanám er ein leið til að 

virkja sköpunargleði og áhuga nemenda á námsefninu, tilfinningarleg nálgun er einnig 

góð leið til þess að vekja áhugann. Með góðum sýningum er hægt að gera námsefnið 

lifandi og auðveldar það nemendum að ná tökum á viðfangsefninu. Gott samstarf 

safna og skóla er líklegt til að vekja meiri áhuga nemenda á söfnum í framtíðinni. 

 Þekking á fortíðinni og uppruna er mikilvæg þegar kemur að tilfinningu 

þjóðarinnar fyrir samheldni og einingu samfélagsins. Ásamt að upplýsa þau sjónarmið 

um hin ýmsu samfélagslegu málefni sem sértækra verkefna. Söfnin geta með því að 

framfylgja menntunarhlutverki sínu á árangursríkan hátt þróað áfram og stuðlað að 

eflingu þessa grundvallarþáttar í nútímasamfélagi.53 Söfn haf mikið upp á að bjóða 

sem nýtist vel til kennslu, en söfn hafa verið vannýtt og hluti af þeirri ástæðu verið sú 

að marka þurfi menntastefnu fyrir öll söfn og hún sé aðgengileg. 

 

4. Grunnskólinn á Siglufirði 
 
Í þessum kafla verður fjallað um Grunnskólann á Siglufirði stefnu hans og um hvort 

að hann hafi skapað sér einhverja sérstöðu. Einnig er ætlunin að ræða sérstöðu 

safnanna á staðnum og hvað þau bjóða upp á. Grunnskóli Siglufjarðar stendur við 

Norðurgötu. Skólinn er nánast í hjarta bæjarins og í göngufæri við bæði söfn 

staðarins. Þjóðlagasetrið er við sömu götu og skólinn og Síldarminjasafnið er í um 

fimm mínútna fjarlægð. Það er því ekki kostnaðarsamt fyrir heimilin eða skólann að 

heimsækja söfnin.  

Reynsla Grunnskóla Siglufjarðar hefur sýnt að styttri heimsóknir eru oft 

árangursríkastar þar sem úthald og áhugi reynist lítill hjá ungum nemendum. Kennarar 

í grunnskólanum hafa haft það fyrir venju í vinnu um heimabyggðina að fara með 4. 

bekk í heimsókn á Síldarminjasafnið og hafa þá nemendur fengið að kynnast safninu 

og sögu þess. Í tengslum við þessar heimsóknir hafa verið gerð verkefni í skólanum. 

Grunnskólinn hefur góðan aðgang að Síldarminjasafninu og er það í valdi 

kennara að notfæra sér það. Í viðtali við Örlyg Kristfinnsson sem höfundur tók við 

                                                 
53 Hopper Greenhill E 1994:145 
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hann kom fram að ekki væri nóg að láta kennara vita að þeir væru ávallt velkomnir í 

heimsókn, heldur þyrfti að vera markvissara samstarf milli þessara stofnana og að það 

væri í föstum skorðum.54 Styrkja má grenndarvitund barna og unglinga með því að 

skipuleggja skólastarf á kerfisbundin hátt með kennslu um atvinnuhætti og menningu í 

heimabyggð. Marka má skólastefnu sem vinnur með það sem er sérstakt, stendur 

uppúr og er þægilegt til að bæta þekkingu og skilning á eigin umhverfi. Með aukinni 

þekkingu á nánasta umhverfi styrkist sjálfsmynd nemenda og þannig má draga úr 

rótleysi og félagslegum vandamálum. Ætla má að þá verði nemendur færari að takast 

síðar við stærri og fjarlægari verkefnum.55 

Öllum skólum er skylt að gefa út skólanámskrá. Hún á lýsa því hvernig 

skólinn hyggst ná fram markmiðum Aðalnámskrár. Með skólanámskrá gefst 

skólanum tækifæri til að aðlaga Aðalnámskrá að staðbundnum aðstæðum. Þannig er 

hægt að efla sérkenni hvers skóla og nýta bæði í kennslu og námi. Skólanámskrá 

Grunnskóla Siglufjarðar má í meginatriðum lýsa þannig: Bæjarbúar sýni skólanum 

velvild og heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir séu eðlilegur og fastur liður í 

skólastarfinu. Þar kemur einnig fram að þróunar-og nýbreytnistörf leiða til aukinna 

gæða í kennslu, ánægðari nemenda og ánægðara starfsfólks. Markmiðið er að vera í 

sífelldri þróun til að geta fylgt eftir breytingum sem eiga sér stað í kennsluháttum. Í 

skólanum starfi metnaðarfullt starfsfólk sem vilji auka þekkingu sína og færni að 

koma til móts við síbreytilegt þjóðfélag. 

Skólasamfélagið sé styðjandi afl. Leiðir að markmiðum eru að 

skólastjórnendur styðji starfsfólk skólans til endurmenntunar og hvetji það til að 

tileinka sér nýjungar, notaðir verði fjölbreyttir kennsluhættir þannig að allir nemendur 

fái notið sín. Starfskynningar og vettvangsferðir séu hluti skólastarfsins. Markmið 

með starfskynningum og ferðum nemenda sé að nemendur komist í snertingu við sitt 

nánasta umhverfi. Dýpka megi skilning á námsefninu og auka víðsýni, efla 

umhverfisvitund nemenda og félagslega færni þeirra.56 Semja skal kennsluáætlun fyrir 

hverja önn sem þýðir að kennarar geta tekið með í undirbúning og skipulagningu 

heimsóknar á söfnin í heimabyggð sinni. 

 
 
 

                                                 
54 Viðtal við Örlyg Kristfinnsson 2007 
55 Bragi Guðmundsson 2000:50-54 
56 Skólanámskrá Grunnskóla Siglufjarðar 2007-2008 
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4.1. Síldarminjasafn Íslands á Siglufirði 
 
Síldarminjasafnið er stærsta sjóminja- og iðnaðarsafn landsins. Í þremur ólíkum 

húsum er hægt að kynnast síldveiðum og vinnslu á silfri hafsins. Í Bátahúsinu liggja 

skip og bátar við bryggjur þar sem hafnarstemningin frá því um 1950 er endursköpuð. 

Róaldsbrakki er gamla norska söltunarstöðin og þar er flest eins og áður var. Á góðum 

sumardögum er þar sýnd síldarsöltun, harmónikan þanin og slegið er upp bryggjuballi. 

Í Gránu er safn um sögu bræðsluiðnaðarins sem löngum hefur verið kallaður fyrsta 

stóriðja Íslendinga. Þar hefur verið komið upp lítilli síldarverksmiðju frá 1935-40.57 

Margir skemmtilegir munir eru til sýnis tengdir síldinni. Marga muni safnsins 

má nýta til kennslu fyrir nemendur á hvaða skólastigi sem er. Grunnskólabörn á 

Siglufirði fara í heimsókn á safnið, einnig koma nemendur úr nágrannasveitafélögum í 

heimsókn. Boðið er upp á skoðunarferð um safnið og nemendum leyft að taka þátt í 

ýmsum skemmtilegum leikjum eins og aflraunum, þá bera þeir tómar síldartunnur á 

ákveðinn stað einnig hafa tunnurnar verið notaðar til þess að spila á. Að lokum fá 

nemendur að smakka síld og þegar síld hefur verið til hafa nemendur fengið að sjá 

hvernig saltað var í gamla daga. Þessar safnaheimsóknir hafa yfirleitt tekist vel og 

nemendur verið afar ánægðir að sögn Örlygs Kristfinnssonar.58 

Safnið er opið almenningi og hlutverk þess er einnig að varðveita gamla muni. 

Það sem hefur varðveist er allt frá, kontórnum, fatnaði, framleiðsluvörum, umbúðum, 

ljósmyndum, bókhaldi, vinnslutækjum, veiðarfærum og skipum. Á lóð safnsins má sjá 

hvernig var umhorfs þegar söltun var í gangi og hægt að upplifa söltunarsýningar. 

Einnig er hægt að horfa á stuttmynd um hvernig síldin var brædd í Gránu. Vistarverur 

eru eins og þær voru á þeim tíma, þegar síldin var veidd. Gestir sem upplifðu 

síldarvertíðina og hafa heimsótt safnið og gengið um vistaverurnar hafa getað bent á 

sinn svefnstað með ljúfsárum minningum.59 Vinsælt er að nota bátahúsið til 

tónleikahalds og hefur verið hægt að skapa mikla og góða stemmningu þar. Aðrar 

uppákomur hafa einnig verið,s.s veisluhöld. 

Mikil gróska hefur verið í uppbyggingu safnsins og 2. september árið 2000 

afhenti forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson safninu íslensku safnverðlaunin. Var 
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59 Viðtal við Örlyg Kristfinnsson 2007 
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þetta í fyrsta sinn sem sú viðurkenning var veitt hér á landi. Verðlaununum veitti 

viðtöku Örlygur Kristfinnsson, safnstjóri í móttöku á Bessastöðum. Síldarminjasafnið 

hlaut þann 8. maí 2004, önnur aðalverðlaun Evrópuráðs safna (European Museum 

Forum) Micheletti-verðlaunin, sem veitt eru fyrir framúrskarandi starf á sviði vísinda, 

iðnaðar eða tækni. Safnið hefur verið að vinna að fræðslustefnu í samráði við nokkra 

kennara grunnskólans á staðnum og er verið að vinna að gerð verkefna tengdum 

síldinni. Safnstjóra finnst mikilvægt að safnið skapi sér fræðslustefnu svo það geti 

unnið eftir ákveðnum markmiðum. 

4.2. Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar 
 
Á Siglufirði er Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar. Hann var veraldlegur leiðtogi 

Siglfirðinga í nærri hálfa öld. Hann starfaði alla tíð á Siglufirði. Auk þess að vera 

prestur bæjarbúa gerðist hann mikilvirkur stjórnmálamaður á uppgangstímum 

síldaráranna. Vegna þess hversu mikil áhrif hann hafði á þróun bæjarfélagsins er hann 

af mörgum nefndur „faðir Siglufjarðar.“ Einnig var hann landsfrægt tónskáld. Sr. 

Bjarni safnaði íslenskum þjóðlögum í aldarfjórðung og gaf út á árunum 1906 - 1909. 

Hann hóf söfnunina árið 1880 og vann að henni hörðum höndum á Siglufirði, þar af 

10 ár í Maðdömuhúsi, þar sem Þjóðlagasetrið er til húsa í dag. Bók sr. Bjarna Íslensk 

þjóðlög varpar einstöku ljósi á tónlistararf þjóðarinnar. 60 

Þar getur að líta sönglög úr fornum handritum eða bókum sem hann varð sér 

úti um, bæði hér heima og erlendis. Mikilvægasti hluti safnsins er þó kaflinn Lög 

skrifuð upp eftir ýmsum. Sr. Bjarni skrifaði sjálfur mörg lög eftir öðru fólki en fékk 

einnig til liðs við sig safnara um allt land, bæði karla og konur, sem sendu honum 

handrit, sumir örfá lög, aðrir sendu tugi laga. Merkastir þeirra eru Bjarni Jónsson á 

Auðnum (1846-1939) og sr. Sigtryggur Guðlaugsson  prestur á Núpi í Dýrafirði 

(1862-1959). Þannig eru varðveitt í safni sr. Bjarna lög víðs vegar af landinu sem 

annars hefðu orðið gleymskunni að bráð. 

Tónsmíðar sr. Bjarna voru afar vinsælar um allt land. Segja má að hann hafi í 

upphafi 20. aldar verið eitt ástsælasta tónskáld þjóðarinnar. Kunnastur var hann fyrir 

söng- og ættjarðarlög auk þess sem Hátíðarsöngvar hans hljóma enn á stórhátíðum í 

kirkjum landsins, svo sem um jól og páska. Á hverju ári heldur þjóðlagasetrið hátíð og 

þá eru haldnir tónleikar og námskeið í tengslum við þjóðlög, rímur og einnig eru 
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kynnt þjóðlög annarra landa á hátíðinni. Koma þá listamenn víðvegar að bæði frá 

Íslandi og erlendis og hefur skapast skemmtileg stemmning í bænum þessa viku sem 

hátíðin stendur. 

Markmið með þjóðlagahátíðinni er að hvetja til varðveislu íslenskra þjóðlaga 

og stuðla að nýsköpun og að varpa ljósi á menningararf Íslendinga og annarra þjóða. 

Höfðað er til allra, fjölskyldunnar, barna, unglinga, og fullorðinna. Einnig að virkja 

heimamenn til samvinnu við innlenda og erlenda listamenn. Að lokum að viðhalda 

nafni þjóðlagasafns sr. Bjarna Þorsteinssonar. Hátíðin fékk Eyrarrósina árið 2005 fyrir 

framúrskarandi menningarstarf á landsbyggðinni61 

Í Þjóðlagasetri sr. Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði er varpað ljósi á 

þjóðlagaarf Íslendinga á lifandi hátt með myndböndum, hljóðupptökum, ljósmyndum 

og handritum. Þar gefur að sjá og heyra fólk úr öllum landshlutum kveða rímur, leika 

á hljóðfæri, syngja tvísöng, fara með barnagælur og þulur, kyrja sálmalög og segja frá 

tónlistariðkun í heimabyggði sinni 

Þjóðlögin eru mikilsverður þáttur í menningu þjóðarinnar. Þau sýna hvernig 

almenningur stytti sér stundir í lífsbaráttunni, gerði sér glaðan dag eða tókst á við 

sorgir sínar. Þjóðlagaarfurinn er ótrúlega fjölbreyttur og sýnir hversu margbrotin 

tónlistarmenning okkar Íslendinga var fyrr á tímum.62 Þjóðlagasetur sr. Bjarna 

Þorsteinssonar er opið almenningi og hefur það gert samning við Kennaraháskólann 

um námskeið sem hægt er að fá metið til eininga. Unnið er við mótun að 

fræðslustefnu og vinna við námsefnisgerð er á byrjunarstigi. 

 
4.3 Samantekt 
 
Hér hefur verið fjallað um Grunnskólann á Siglufirði og um söfnin sem á staðnum 

eru. Á Siglufirði eru tvö mjög merkileg söfn sem hafa verið reist af áhugafólki sem af 

hugsjón einni saman gengu í þetta verk. Stofnendur hafa uppskorið árangur erfiðisins. 

Söfnin hafa fengið viðurkenningar og er það þessu fólki mikils virði hversu vel hefur 

til tekist og hefur reynst driffjöður til áfram haldandi vinnu. Mikil vinna er að reka 

söfn úti á landsbyggðinni. 

Grunnskólinn hefur gott aðgengi að báðum söfnunum og hefur nýtt sér að fara 

í safnaheimsóknir á Síldarminjasafnið. Þjóðlagasetrið er tiltölulega nýtt og ekki 

skapast föst hefð á safnaheimsóknum þangað, en bæði söfnin eru að vinna að því að 
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marka sér stefnu í safnafræðslu. Bæði söfnin á Siglufirði hafa hlotið viðurkenningar 

fyrir gott starf sem hefur gert það að verkum að bæjarbúar hafa sýnt þeim 

ræktunarsemi. 

Vettvangsferðir eru fræðsluleið sem nota má til að auka þekkingu nemenda í 

heimabyggð og ýmsu sem merkilegt er í námsumhverfi skólans. Styrkja má 

grenndarvitund barna og unglinga með því að skipuleggja skólastarf á kerfisbundin 

hátt með kennslu um atvinnuhætti og menningu í heimabyggð. Marka má skólastefnu 

sem vinnur með það sem er sérstakt, stendur uppúr og er þægilegt til að bæta 

þekkingu og skilning á eigin umhverfi. Skólinn hefur ekki enn skapað sé neina 

ákveðna sérstöðu. Með aukinni þekkingu á nánasta umhverfi styrkist sjálfsmynd 

nemenda og þannig má draga úr rótleysi og félagslegum vandamálum. Ætla má að þá 

verði nemendur færari að takast síðar á við stærri og fjarlægari verkefni.63 

 
5. Vettvangsferðir á söfn 
 
Hér er ætlunin að fjalla um vettvangsferðir og hvernig sé hægt að samþætta ýmis 

verkefni tengd þemavinnu t.d. smíðar, tónmennt, heimilisfræði og öðru bóknámi. 

Síðan koma nokkrar hugmyndir af verkefnum sem hægt er að nota í safnafræðslu 

einnig verður komið inn á námsmat. Þemaverkefni bjóða upp á margvísleg 

viðfangsefni sem hægt er að vinna saman að og samþætta safnafræðslu sem fellur vel 

inn í kennsluáætlanir. Söfnin sem heimsækja á eru Síldarminjasafnið á Siglufirði og 

Þjóðlagasetrið á Siglufirði og verður unnið aðallega með Þjóðlagasetrið þar sem þar er 

alveg óplægður akur að sögn Örlygs Kristfinnssonar safnstjóra Síldarminjasafnsins 

Íslands á Siglufirði. Undirbúningur og úrvinnsla skiptir miklu máli. 

Markmið er að auka fjölbreytni í kennslu og dýpka skilning nemenda. Með 

safnakennslu er hægt að nálgast efnið með fræðandi og skemmtilegu ítarefni. 

Vettvangsferðir eru tilvalin aðferð til að nálgast efnið þar sem hægt er að nálgast það á 

fjölbreyttan hátt.64 Með því að auka söguvitund barna og unglinga sérstaklega þar sem 

söfn eru. Hægt að gera þeim kleift að taka þátt í þeirri starfsemi sem söfnin bjóða upp 

á og getur það orðið skemmtilegur starfsvettvangur ungs fólks. En til þess að unga 

fólkið sjái þennan möguleika þarf að vera búið að segja þeim sögu þeirra. 
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5.1. Síldarminjasafnið á Siglufirði 
 
Samfélagsfræði 4. bekkur. Samþætting með íslensku, upplýsingamennt, myndlist, 

heimilisfræði og stærðfræði. 

Markmið: Að nemendur geti sett sig í spor annarra barna sem lifðu þessa tíma. Þar 

sem Siglufjörður er sjávarþorp. Þótt í dag sé ekki eins mikið um að fiskvinnsla sé aðal 

atvinnugreinin hér þá skipti fiskvinnslan öllu hér á árum áður, og að með minnkandi 

fiskafla og breyttum aðstæðum fór fólki fækkandi á þessum stað og hefur sú þróun 

verið viðloðandi síðustu áratugi. 

Námsefni: Bókin Fiskisagan flýgur sem er eftir Ingólf Steinsson er saga sem gerist í 

litlu sjávarþorpi út á landi, þar sem bæði var veidd síld og fiskur. Samþætta má 

margar námsgreinar með þessu verkefni. Á vef má finna krossgátur, púsluspil, 

mataruppskriftir, myndlistaverkefni, söngtexta, og margskonar fróðleik um fisk og 

síld.65 

Efnið er tvíþætt, annars vegar kennaraefni sem ætlað er til útprentunar og hins 

vegar gagnvirkt efni sem nemendur vinna í tölvum. Kennarar geta útbúið 

verkefnahefti fyrir nemendur þar sem tekin eru saman fyrirfram þau verkefni sem nota 

á í kennslunni. Einnig má afhenda nemendum verkefnin smám saman og láta þá safna 

þeim saman í verkefnamöppuna sína. Nemendur geta líka unnið að nokkru leyti 

sjálfstætt í tölvum með efni í verkefnabankanum eftir að fjallað hefur verið um 

innihald bókarinnar. Sá hluti vefsins sem ætlaður er nemendum er umfangsmikill og 

nauðsynlegt að leiða þá áfram. 

Bókin fjallar um hvernig lífið var í litlu sjávarþorpi þegar síldin var veidd og 

hvernig það breyttist þegar hún hvarf, hvaða atvinnutækifæri komu í staðinn og 

hvernig lífið breyttist og vinnan líka. Bókin sýnir á lifandi og myndrænan hátt hvernig 

lífi fólks var háttað og hversu mikilvægt var fyrir þorpið að það veiddist fiskur, því á 

honum lifði fólkið. Bókina er gott að nota í samlestur og vinna samhliða þau verkefni 

sem eru í boði. 

Samþætta má þessa sögu mörgum námsgreinum og skipuleggja þarf það í 

byrjun hvert skal stefna. Það sem gerir söguna svona skemmtilega er að verkefnin sem 

boðið er upp á eru mjög aðgengileg. Að lokinni verkefnavinnu er farið í heimsókn á 

Síldarminjasafnið og einnig í Gránu sem er bræðslan, að lokum í Bátahúsið. Sagan 
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gæti hæglega verið skrifuð um Siglufjörð.. Nemendur fá ekki bara sjónræna upplifun 

heldur einnig tilfinningalega upplifun þegar þeir fara í heimsókn á safn. Þar geta þeir 

upplifað og séð hvernig var umhorfs hjá fólkinu sem lifði á síldartímanum og horft á 

allt vinnsluferlið sem bókin fjallaði um. Með slíkri heimsókn og áður unnum 

verkefnum í skólanum þá telur höfundur að nemendur öðlist dýpri skilning með 

heimsókninni. 

5.2. Þjóðlagasetrið á Siglufirði 
 
Á þjóðlagasetri sr. Bjarna Þorsteinssonar eru varðveittar minningar um mætan mann. 

Bjarni lagði mikið upp úr að safna rímum og söngtextum úr munnlegri geymd. Hann 

gerði það sem mörgum þótti ógerlegt að safna saman lögum og rímum sem hafa fylgt 

þjóðinni í aldaraðir og nótsetti. Þessum boðskap má auðveldlega koma áfram til yngri 

kynslóða með heimsókn á safn. Hugmyndir um hvernig hægt sé að taka á móti 

nemendum eru þessar: 

a) Safnaheimsókn 1-2. bekkur 

Þegar skólinn byrjar á haustin fara söfn einnig af stað með sína fræðslu. Þjóðlagasetur 

sr. Bjarna Þorsteinssonar er nýlega tilkomið og hefur ekki hafið markvissa 

safnafræðslu, en höfundur hefur hugmyndir um hvernig megi nýta safnið til kennslu. 

Hér koma nokkrar hugmyndir eftir viðtal við Örlyg Kristfinnsson og við lestur 

lokaritgerðar Ölmu Dísar Kristinsdóttur við kennaradeild Háskólans á Akureyri og 

með því að skoða heimasíðu Amtsbókasafnsins á Akureyri um safnastarf með 

börnum. Aldurshópurinn sem ætlunin er að vinna með er 1-2 bekkur og koma þessir 

nemendum til með að fá boðskort frá Þjóðlagasetrinu um heimsókn á safnið í fylgd 

með foreldrum sínum og kæmu þeir í heimsókn á haustdögum um svipað leyti og 

skólinn byrjaði. 

Nemendur kæmu í litlum hópum þar sem safnið er ekki mjög stórt. Þar mun 

safnastjóri taka á móti þeim og segja þeim frá safninu og sögu þess. Síðan yrði farið í 

skoðunarferð um safnið. Nemendur fengju líka að skoða muni sem voru í eigu sr. 

Bjarna og sjá í sjónvarpi hvernig fólk í gamla daga kvað rímur og að lokum fengju 

þeir að prófa hljóðfærin sem eru á safninu. Með þessari aðferð væri verið að kynna 

bæði fyrir foreldrum og nemendum safnið og opna fyrir fjölskyldum þennan 

möguleika að geta farið með börn sín á safnið í fleiri en eitt skipti. 

Síðar á þessu skólaári kæmu þessir nemendur aftur í heimsókn og þá með 

kennara sínum. Í þessu tilefni væri baðstofuloftið notað. Nemendur færu þangað og 
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þar yrði lesin þjóðsaga við kertaljós eins og í gamla daga og safnstjóri segði þeim frá 

því að í gamla daga hefði verið lesið svona fyrir heimilisfólkið. Síðan væri hægt að 

syngja þjóðlög. Þessi heimsókn tæki allt að tvær kennslustundir og nemendur kæmu 

til með að borða nestið sitt á safninu. Þessi heimsókn yrði gerð eins heimilisleg og 

hægt væri og tilvalið væri t.d að lesa bókina Þjóðsögur við sjóinn sem Vaka Helgafell 

gaf út og fjallar um fólkið við ströndina og þær hugmyndir sem birtast í sögum og 

kynslóðir við norðurhöf hafa nærst á. 

Sögurnar mynda ákveðið mótvægi við hin hörðu lífskjör við strandlengjuna; 

þær eru bergmál af þrám mannsins og draumum, arinn að ylja sér við, en ákveðin 

skýringartilraun við gátum tilverunnar.- miðlun þekkingar frá liðinni tíð66 Kveikjan 

kennari spjallar við nemendur í heimakrók um þjóðsögur og hvað þeir viti um þær. 

Hvernig sögur eru þetta? Sögurnar útskýrðar að þær séu ævintýri og margar skrítnar 

verur séu í þeim sem gaman væri að kynnast. Síðan segir hann þeim frá því að þeir 

séu að fara í heimsókn á Þjóðlagasetrið og hlusta á þjóðsögu og sagan verði sögð á 

svipaðan hátt og í gamla daga. 

Með þessu upplifa þau hvernig var lesið fyrir börn á þeirra aldri og hvernig 

sögurnar voru í þá daga. Þessa hugmynd þarf að útfæra og hugsa frá mörgum þáttum 

svo sem skipulagi og hvernig nemendur eigi að haga sér inni á safni hvers sé ætlast til 

af nemendum og hverju heimsóknin á að skila til þeirra. Námsefnið er ekki tilbúið og 

þarf að vinna við að hanna og sníða það bæði með tillit til safnsins og 

grunnskólanemendanna. 

b) Safnaheimsókn 5-6. bekkur. 

Verkefnið væri að kynnast sr. Bjarna Þorsteinsyni lífshlaupi hans og ævistarfi. Dæmi 

um verkefni er að vinna með rímur, hlusta á þjóðsögur, og kynnast sr. Bjarna. 

Nemendur væru búnir að afla sér upplýsinga um hann áður en þeir kæmu á 

Þjóðlagasetrið. Vinna má fjölbreytt verkefni með þennan aldurshóp og gætu börnin 

komið í markvissar heimsóknir á safnið á skólatímabilinu.. Samþætta má aðrar 

námsgreinar með þessum verkefnum. Það sem stendur í vegi er að ekki er lokið 

markvissri vinnu við gerð námsefnis og fræðslustefnu. Uppi hafa verið hugmyndir um 

að nemendur geti valið viðfangsefni eftir áhugasviði.  

Dæmi um það er að hægt yrði að vinna með tónlist, dans, þemaverkefni tengd 

sögu safnsins og leikþætti. Safnstjóri hefur mikinn áhuga á að námsefnið tilheyri 
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safninu og möguleiki gefist að bjóða öðrum skólum að koma í heimsókn. Þetta er 

framtíðarsýn sem verður framkvæmd samhliða námsefnisgerð.67 Hugmyndir eru um 

að safnafræðsla verði í föstum skorðum og jafnvel verði hægt að vera með 

sumarnámskeið sem gætu verið þematengd og unnið með þætti úr sögu safnsins. 

c) Lestrarnámskeið 4-5 bekkur 

Lestur er einn mikilvægasti þáttur náms og hefur mikið að segja fyrir nemendur í 

skólastarfinu. Eftir skólalok á vorin lesa mörg börn mjög lítið og sum ekki neitt. Þessi 

árstími er mikilvægur. Nemendur komnir vel á veg með lesturinn og önnur alveg að 

ná tökum á honum þegar þau fara í sumarfrí og verður það oft á haustin að þau eru að 

eyða vikum í að ná upp aftur sömu færni og þau höfðu þegar þau fóru í frí um vorið. 

Með slíku námskeiði væri hægt að auka bæði lestraráhuga og getu barna og hægt að 

bjóða upp á margskonar nálganir tengd þessu námskeiði. 

Í sumarlestri setja börnin í samráði við foreldra/forráðamenn sér markmið um 

hversu mikið þau ætla að lesa á meðan á sumarlestri stendur og er það í höndum 

foreldra að fylgjast með að börnin nái settum markmiðum. Alltaf kemur betur og 

betur í ljós að þau börn sem ná fljótt og vel tökum á lestri standa mun betur að vígi í 

námi. Sumarlestur er lestrar hvetjandi námskeið sem haldið yrði í júní mánuði. 

Sumarlestur er ætlaður fyrir börn frá 8 ára aldri. Þemað er ákveðið fyrir hvert 

námskeið. Með þátttöku í sumarlestri er stuðlað að því að börn hætti ekki að lesa í 

sumarfríinu heldur haldi þeirri lestrarfærni sem þau öðluðust yfir veturinn. Hægt er að 

flokka þjóðsögur á marga vegu og hér er að líta yfir nokkra flokka Þjóðsagna: Álfar 

og huldufólk, draugar, galdrar, kímnisögur, tröll, helgisögur, úr sjó og vötnum og 

útilegumenn. Þessar sögur er hægt að nálgast á vef og er auðvelt að verða sér út um 

sögu til að lesa.68 

Þetta námskeið yrði unnið í samráði við bókasafnið á Siglufirði og 

Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar. Fyrirkomulagið er með þeim hætti að 

þátttakendur fá bókaskrá í upphafi sumarlesturs, ásamt veglegu bókamerki. Sögurnar 

sem þátttakendur vilja lesa í sumarlestrinum geta þau valið af netinu og einnig af 

bókasafninu. Skila verður inn umsögn um hverja lesna sögubók og umsögninni skilað 

til safnakennara. Fyrir það vinnst stimpill í bókaskrána. Þegar þátttakandi hefur fengið 

þrjá stimpla í röð fær hann viðurkenningu og þannig koll af kolli þar til ákveðnum 

fjölda stimpla er náð og bókaskráin orðin full. 
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Þar sem unnið verður með þjóðsögur þá er hægt að gera leikþátt, dansatriði og 

myndasögur samhliða lestri til að brjóta upp lesturinn. Unnið er á þann hátt sem 

hentar nemendum svo sem í hópum eða einstaklingslega, lesið upp fyrir hvert annað 

eða í samlestri. Margar útfærslur má nota. Svona námskeið er mjög þarft því að ekki 

æfa öll börn íþróttir yfir sumartímann og með þessu er hægt að koma til móts við börn 

sem hafa gaman af að lesa og einnig fyrir þau sem þurfa að styrkja sig í lestrinum. 

Hægt er að vera með þetta námskeið úti í sólinni eða inni ef veður er þannig. 

 
5.3. Kennsluaðferðir 

Markmiðið með ofangreindu verkefni er fyrst og fremst að bjóða nemendum upp á 

fjölbreytt viðfangsefni og að þeir geti beitt ólíkum aðferðum við lausn þeirra. Einnig 

er mjög mikilvægt að reyna að koma til móts við þarfir og getu hvers nemanda. Til að 

ná settum markmiðum er stuðst við þær kennsluaðferðir að börn læri í gegnum leik og 

leikurinn er eðlilegasta tjáningarform barnsins. Með þá vitneskju í farteskinu er ekki 

hægt annað en nota leikinn sem kennsluaðferð. 

Leikurinn gefur mikla möguleika, að barnið læri á virkan og skapandi hátt. 

Barninu gefst færi á að efla og nýta sem flestar greindir sínar og kennslan verður 

lifandi og fjölbreytt. Leikurinn, í hvaða formi sem er, eflir samkennd, samskipti og 

nemendum lærist að bera virðingu hver fyrir öðrum. Gæta skal þess að kennarar 

festist ekki í sama farinu og sjóði allt nám niður í eyðufyllingarform og þulunám. 

Börnin verða að upplifa að í skólanum sé gaman og vitneskja og lærdómur komi oft 

með því að þau prófi og ekki síst leiki sér. Þá eru líkurnar meiri að nemendur læri 

betur það sem þeim finnst skemmtilegt og áhugavert.69 

Þemanám, efniskönnun og samþætting eru samheiti yfir nokkrar aðferðir sem 

iðulega eru óljóst aðgreindar en eiga það sameiginlegt að fela í sér heildstæð 

viðfangsefni nemenda sem oft ganga þvert á námsgreinar og fléttast þannig saman í 

merkingarbæra heild. Viðfangsefnin tengjast gjarnan umhverfi nemenda, þar sem þeir 

þurfa að leita fanga og afla sér þekkingar í mörgum mismunandi náms- eða 

fræðigreinum á borð við samfélagsgreinar, náttúruvísindi, stærðfræði, og listgreinar. 

Yfirleitt er átt við heildstæð viðfangsefni þar sem nemendur safna upplýsingum, 

flokka þær og skrá og miðla til annarra með ýmsum hætti. Lögð er áhersla á að námið 
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feli í sér beina reynslu sem fengin er með athugunum og glímu við ákveðin 

úrlausnarefni.70 

Í flestum skilgreiningum má enn fremur finna áherslu á eftirtalin atriði: Efni úr 

mörgum námsgreinum eru dregin saman í einn sjóð. Áhersla er á sjálfstæð verkefni 

nemenda (projects), fjölbreytt námsefni og þekkingarleit (auk kennslubókanna) 

Sköpuð eru tengsl milli hugmynda og hugtaka. Þemavinna er notuð sem 

grunnskipulag. Sveigjanlegar stundaskrár, víkjanleg skipting í hópa. Fjölbreytt 

námsvinna nemenda. Fjölbreytt námsmat sem tekur mið af samþættingu námsgreina. 

Söguaðferðin (Story-line) er aðferð sem byggist á því að sett er á svið 

atburðarás (saga) með virkri þátttöku nemenda. Sagan getur verið úr 

raunveruleikanum eða ævintýri eftir því sem markmið og námsefni gefa tilefni til. 

Nemendur móta persónur og setja sig í þeirra spor. Oft þurfa þeir að setja sig í spor 

fjölskyldna eða sögupersóna sem standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum. Sagan er 

sett á svið og unnið með hana með ýmsum hætti, gjarnan þannig að viðfangsefnið er 

tengt mörgum námsgreinum. Söguaðferðin hefur einnig verið nefnd skoska aðferðin 

enda á þessi útfærsla rætur að rekja til skoskra skólamanna sem hafa mótað hana og 

þróað.71 

Fjölgreindarkenningar bandaríska þróunarsálfræðingsins Howard Gardner sem 

settar eru fram í bókinni Frames of mind árið 1983, eru einnig í hávegum hafðar víða 

og hafa valdið byltingu í allri umræðu um skólamál. Hann segir að hver einstaklingur 

búi yfir hæfni á mörgum sviðum og flestir geti þróað hvert greindarsvið í viðunandi 

getustig. Að hans mati vinna greindarsviðin saman og menn þurfa á þeim öllum að 

halda. Það beri að nota sterku hliðar manneskjunnar til að styrkja þær veiku. 

Hann telur umhverfi og hvatningu hafa mikið að segja. Gardner hafnaði því að 

greind væri hægt að mæla á einni stiku og taldi að greind snerist frekar um það að 

leysa þrautir eða vandamál í sínu eðlilega og rétta umhverfi. Hann flokkaði greindir í 

átta flokka: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 
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umhverfisgreind. Tilfinningagreind á rætur að rekja í fjölgreindarkenningunni en hún 

byggist á sjálfsþekkingu og samskiptagreind. 72 

Hugsmíðahyggja – constructivism er hugtak yfir hugmyndir og kenningar um 

það hvernig einstaklingurinn lærir og nemur. Uppbygging þekkingar er talið virkt ferli 

sem einstaklingurinn á sjálfur þátt í en ekki miðlun upplýsinga frá einum til annars. 

Kenningar Jeans Piaget, svissnesks líffræðings (1896-1980) hafa haft mikil áhrif á 

mótun þessara hugmynda og er hann upphafsmaður þeirra. Þáttur tungumálsins í 

uppbyggingu þekkingar er af mörgum talinn eiga stóran þátt í því hvernig reynsla 

einstaklingsins og umhverfið, sem hann lifir mótar skilning hans. 

Hugsmíðakenningin er mjög áberandi um þessar mundir og gengur einmitt út á 

að skoða nám og virkni. Hlutverk kennarans er, samkvæmt henni, að örva hugsun 

nemenda og mikilvægt er að tengja nýjan fróðleik við fyrri reynslu. Kennarinn á að 

styðja nemendur, hvetja og leiðbeina við námið. Lögð er áhersla á hvetjandi 

námsumhverfi, virka þátttöku nemandans, forþekkingu nemandans, samhengi við 

raunveruleikann, sköpun og sýnilegan árangur. Grunnhugmynd hugsmíðahyggjunnar 

er virkni einstaklingsins í uppbyggingu þekkingar. Því er skilningur og þekking 

sérstæð fyrir hvern og einn. Kennari sem ætlar sér að kenna í anda hugsmíðahyggju 

verður að gera sér grein fyrir þessu. Hann verður að skilja að undirstaða árangursríks 

náms er merkingarbært viðfangsefni, sem hefur þýðingu fyrir barn og vekur þannig 

áhuga þess.73 

 
5.4. Námsmat 
 
Grunnskólinn á Siglufirði vinnur að þróunarverkefni um fjölbreytt námsmat skólaárin 

2007- 2009. Það lá beinast við að endurskoða aðferðir við námsmat eftir að hafa unnið 

að því að auka einstaklingsmiðað nám og fjölbreytileika kennsluaðferða. Þegar 

ákveðið var að endurskoða námsmat var jafnframt ákveðið að þróa vinnubrögð með 

það að markmiði að festa í sessi fjölbreyttar leiðir til námsmats. Markmið yngri 

deildar er að auka ábyrgð, meðvitund og áhuga hvers nemenda á námi sínu, gera 

vinnu og framfarir nemenda sýnilegri í öllum greinum. Skólinn hefur ákveðið að nota 

fjölbreyttara námsmat en verið hefur – sjálfsmat, matlista og sýnismöppur. 

Í kjölfarið hefur farið mikil vinna við að endurskoða og þróa fjölbreytt 

námsmat, þar sem einnig væri horft til hvers og eins einstaklings og ábyrgð nemenda 

                                                 
72 Thomas Armstrong, 2001 44-86 
73 Hafdís Guðjónsdóttir Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005:15-16 



Lokaverkefni til B.Ed. prófs                   Að fortíð skal hyggja ef frumlegt skal  byggja                      

 31 

aukin þannig að þeir gerðu sér betur grein fyrir eigin stöðu. Við endurskoðun á skilum 

námsmats til nemenda og foreldra var horft til þess að námsmat væri fyrst og fremst 

leiðsagnarmat og segði nemendum og foreldrum sem mest um hvar styrkleikar lægju 

og hvar þyrfti að vinna betur með nemandanum. Hugmyndin er sú að farið yrði eftir 

námsmatsstefnu grunnskólans þegar meta á vinnu nemenda í safnheimsóknum á 

söfnunum á Siglufirði. 

Námsmat getur farið fram með því að kennari eða safnstjóri skrái niður 

frammistöðu nemandans reglulega á matsblað sem hann hefur gert fyrir það verkefni 

sem vinna á að og er þá jafnvel hægt að láta þetta gilda hluta af einkunn nemandans. 

Síðan er hugmynd að þegar nemendur hafa lokið við verkefnin sem gerð eru á 

Þjóðlagasetrinu verði sýning á verkefnunum og foreldrum boðið á sýninguna og hún 

haldin í Þjóðlagasetrinu. 

 
5.5. Samantekt 
 
Í þessum kafla hefur verið fjallað um vettvangsferðir á söfn, hvernig hægt sé að bjóða 

upp á ólík viðfangsefni sem hægt er að vinna sem þemaverkefni. Markmiðið er að 

auka fjölbreytni í kennsluháttum. Einnig að auka söguvitund barna og unglinga. Mun 

auðveldar er að eiga við verkefni að þessu tagi, sérstaklega þar sem söfnin eru til 

staðar. Verkefnin sem hægt er að vinna á söfnum geta verið margvísleg og hægt að 

fjalla um þau á mismunandi vegu. En allt efni sem lagt er fyrir nemendur þarf að 

höfða til þeirra, horfa þarf út frá markmiðum Aðalnámskrár. Settar voru fram 

hugmyndir af verkefnum fyrir yngsta og miðstig. 

Kennsluhugmyndir eru einnig settar fram og sýna þær á hve marga vegu hægt 

er að vinna með þemaverkefni sem gerir safnafræðsluna lifandi og skemmtilega og að 

sem flestir nemendur njóti sín. Námsmat þarf að samræma og hafa söfnin hugsað það 

út frá stefnu Grunnskólans á Siglufirði, þannig að auðveldlegra sé að samræma 

frammistöðu nemenda. Söfn eru tilvalin til að vera saman á, spjalla, læra og njóta 

forvitnilegs umhverfis og er án efa vettvangur þroskandi samveru. 
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6. Lokaorð 
 
Söfn hafa mikilvægu hlutverki að gegna og má þar nefna varðveislu þeim er ætlað að 

safna og verja forminjar og miðla þeim svo áfram til almennings. Einnig er 

fræðsluhlutverk og samstarf safna og skóla mikilvægt. Víða um land er fjölbreytt 

úrval af söfnum sem hafa sett upp fræðandi og áhugaverðar sýningar. Þessar sýningar 

höfða yfirleitt til ferðamanna en geta einnig þjónað skólum jafn vel. Heimsóknir á 

söfn er tilvalin leið til að auðga og auka fjölbreytni í námi barna sérstaklega í 

sögukennslu.  

Heimsóknir á söfn er miklu áþreifanlegri en lestur bóka. Upplagt er að leggja 

grunn að söguþekkingu barna með að leyfa þeim að kynnast söfnum á sinn hátt en þó 

á markvissan hátt. Safnafræðsla er tvíþætt annars vegar þjónusta við hinn almenna 

safngest og hinsvegar miðlun til skólanema. Með safnafræðslu er stuðlað að því að 

auka skilning skólanema sem er sniðin að þroska tiltekins aldurshóp og eflir vitund 

nemenda um menningararfleið þeirra. Þegar fram í sækir verður það til þess að 

breikka þann hóp sem að staðaldri sækir söfn sér til fræðslu og skemmtunar.  

Komið hefur berlega í ljós að tilfinning safngesta um hvort nám hafi átt sér 

stað tengist þeim áhrifum sem þeir urðu fyrir á safninu. Þetta á sérstaklega við ef 

áhrifin af heimsókninni tengjast því sem nemendur hafa vitað fyrr, séð eða upplifað. 

Samstarf skóla og safna er mikilvægt ef safnafræðsla á að fara fram með markvissum 

hætti og þarf að undirbúa skólann fyrir komandi skólaár með fjölbreyttum 

kennsluáætlunum og samþættingu námsgreina, svo að hægt sé að gera kennsluna 

fjölbreyttari og áhugaverðari fyrir nemendur. 

Nám á safni er áþreifanlegur þáttur og gerir nemendum kleift að skilja sögu 

síns heimabæjar og þar með kynnast þeim tíma sem afar og ömmur, pabbar og 

mömmur voru uppi á. Grenndarkennsla er vel til þess fallinn að stuðla að aukinni 

þekkingu og á þeim skilningi sem við höfum á okkar nánasta umhverfi. Þannig læra 

nemendur að sjá möguleika og tækifæri sem koma upp í þeirra nánasta umhverfi. 

 Djúpur skilningur á sér stað þegar manneskjan verður fyrir sterkri upplifun 

það felur í sér breytingu, sjóndeildarhringurinn stækkar örlítið og viðhorf breytast. 

Þannig lærist eitthvað nýtt. Þetta er vissulega grundvöllur náms á safni að upplifa, 

meðtaka og tengja fyrri reynslu. Rannsóknir um áhuga grunnskólanema á sögukennslu 

hafa sýnt fram á að nemendur vilja gjarnan læra sögu eftir öðrum leiðum en í 

kennslubókum. Nemendur telja að nám á safni sé ákjósanleg leið til að upplifa 
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söguna. Á Siglufirði eru söfn sem hæglega geta frætt nemendur úr nærliggjandi 

skólum um staðreyndir og lifnaðarhætti manna. 

Grunnskóli Siglufjarðar er í göngufæri við þessi söfn og auðvelt að nálgast 

þau. Höfundur telur að viðhorf til safna þurfi að breytast, en söfn hafa verið í þróun og 

farin að höfða meira til allra í samfélaginu. Einnig eru mörg farin að bjóða upp á mjög 

góðar og vandaðar sýningar. Hér áður fyrr þá var talið „leiðinlegt” að fara á söfn þar 

sem ekki mátti snerta hluti eða tala saman og loftið var oft þrungið spennu. Í dag er 

meira frelsi og söfn farin að miðla til safngesta á mun léttari hátt og sýningar höfða 

meira til safngesta. Kennari getur haft gífurlega mikið að segja með að kveikja áhuga 

nemenda á safnaheimsóknum, vel undirbúinn og áhugasamur, þegar hann fer með 

nemendur sína á söfn. 
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