
Úrdráttur 
 
Síðustu áratugi hafa söfn og sýningar verið í sókn um allan heim. Hlutverk safna hafa 
einnig verið að breytast og mörg söfn vilja auðvelda gestum að skoða og skilja það 
sem þau hafa til sýnis. Nokkur söfn bjóða fræðsluefni fyrir skólahópa, og sýna 
rannsóknir að grunnskólanemendum finnast safnheimsóknir áhugaverðar. Markvissri 
safnkennslu er þó víða ábótavant og útbúa þyrfti kennsluefni fyrir safnfræðinám. 
Góður undirbúningur fyrir safnheimsóknir er mikilvægur eigi heimsóknin að skila 
tilætluðum árangri. Úrvinnslan heima í kennslustofu skiptir einnig miklu máli. Þegar 
safnheimsókn er undirbúin ættu kennarar að hafa samband við safnkennara eða 
safnvörð, segja honum hvað nemendur eru að læra og skipuleggja heimsóknina í 
samráði við hann. 
  Kennurum er frjálst að skipuleggja nám eftir eigin ákvörðunum, innan þess 
ramma sem námsskráin setur. Vettvangsferð á safn eykur fjölbreytni í kennslu, en 
fjölbreyttar kennsluaðferðir geta komið til móts við misjafna stöðu og þarfir barna. 
Heimsókn á nærliggjandi safn getur hjálpað nemendum að kynnast sögu og menningu 
í heimabyggð og auðveldað þeim að skilja samspil manns og náttúru.  
 Þessi ritgerð er um safnkennslu. Hún er sérstaklega samin með nemendur og 
kennara Borgarhólsskóla á Húsavík í huga. Á Húsavík eru nokkur söfn öll í göngufæri 
frá Borgarhólsskóla. Þessi söfn eru Safnahúsið á Húsavík, Hvalamiðstöðin á Húsavík 
og Hið íslenska reðasafn. Í Safnahúsinu eru sex söfn, sem öll geta miðlað fróðleik og 
skemmtun sem nýta má til kennslu í flestum námgreinum. Hvalamiðstöðin býður 
mikla möguleika einkum fyrir náttúrufræðikennslu. Hið íslenzka reðsafn er nýflutt til 
Húsavíkur. Það hefur, m.a. reði af öllum spendýrum landsins og er talið hið eina 
sinnar tegundar í heiminum. Í lok þessarar ritgerðar eru fjögur verkefni ætluð 
nemendum á yngsta  og miðstigi. Þau eiga að sýna hvernig standa má að undirbúningi 
og framkvæmd vettvangsferðar með grunnskólabörn úr Borgarhólsskóla á söfn á 
Húsavík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preface 
 
The last two decades or so, museums and exhibitions have been expanding all around 
the world. Their roles have been changing and the main purpose of many museums 
today is to help people understand and appreciate what they have to display. Several 
museums offer educational tours for primary school pupils and research have shown 
that pupils 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 
suppose 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 the 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 a museum enriches the experience of education and helps 
teachers 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 museum tutoring also referred to as 
“learning in the museum”. It is especially focused on pupils and teachers at 
Borgarhólsskóli (Borgarhólsschool) in Húsavík. At Húsavík are several museums in 
walking distance of the school. These museums are Safnahúsið á Húsavík (the house 
of museums), The Húsavík whale center and Pallotheca Iclandica. In Safnahúsið are 
six different museums, and everyone of them can be the source for education in an 
exciting manner for almost every subject. The Whale Center offers many possibilities 
to teachers, especially natural history. The Pallotheca Iclandica displays phalluses of 
every kind of  mammal in Iceland and is believed unique in the world. Finally four 
ideas for museum tutoring will be proposed, to display how preparation and process 
fieldtrips to the museums in Húsavík. 
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