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„Vísindasetur eru leikvöllur hugans“ 

Hlutverk snertisýninga í námi og kennslu 

 

Ágrip 

Verkefnið  tengist nýtingu vísindasetra í námi og kennslu og er hugsað sem  

upplýsingamappa fyrir grunnskóla og er hún í þremur sjálfstæðum hlutum. Fyrst er 

sjónum beint að vísindasetrum eins og þau tíðkast erlendis og hvaða hlutverki þau gegna í 

námi og kennslu. Sagt er frá nokkrum rannsóknum á þýðingu og tilgangi vísindasetra þar 

sem fram kemur að í langflestum tilfellum skiptir miklu máli að sýningarnar séu 

gagnvirkar eða snertisýningar. Þar gefst gestum kostur á að uppgötva sjálfir og vera virkir 

þátttakendur í sýningunni. Með því að snerta fá gestir að ráða sjálfir framvindu 

heimsóknarinnar og verða þannig fyrir auknum áhrifum frá sýningunni. 

Síðan er bent á hvernig hægt er að nota söfn, setur og skipulagða garða sem er að 

finna víða um land í náttúrufræðikennslu og jafnframt tengja þau við markmið í 

Aðalnámskrá grunnskóla.  

Safnalistinn sem fylgir inniheldur upplýsingar um söfn, setur og skipulagða garða 

á svæðinu frá Árneshreppi á Ströndum til og með Eyjafirði.  

Að lokum koma fjögur kennsluverkefni ásamt lausnum sem tengjast Selasetri 

Íslands á Hvammstanga og Byggðasafninu Hvoli á Dalvík. Einnig eru nokkrar hugmyndir 

að verkefnum sem hægt er að nota sem kveikjur áður en farið er í heimsókn á 

söfnin/setrin eða til að hnykkja á því sem fyrir augu bar og nemendur upplifðu. 

 

 

 

 

 



Formáli 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að gera upplýsingamöppu fyrir grunnskóla þar sem 

skoðuð væru áhrif vísindasetra á nám og kennslu. Innihald þessarar upplýsingamöppu er 

fræðileg umfjöllun um vísindasetur, tenging við Aðalnámskrá grunnskóla, safnalisti og 

kennsluverkefni.  

Safnalistinn er uppfærsla af lista sem fyrir er á Umhverfisvefnum. Upphaflega var 

þessi listi unninn haustið 2000 af Rannsóknarstofnun Kennaraháskólans fyrir 

Umhverfisráðuneytið. Slóðin er http://www.umvefur.is/safnavefur/nordurland  

Viljum við þakka öllum þeim safnvörðum og forstöðumönnum sem við höfðum 

samband við vegna þessa verkefnis, sérstaklega þeim Hrafnhildi Ír Víglundsdóttur, 

forstöðumanni Selaseturs Íslands á Hvammstanga og Írisi Ólöfu Sigurjónsdóttur, 

forstöðumanni Byggðasafnsins Hvols á Dalvík fyrir góðar móttökur og aðstoð. Einnig 

Guðnýju Ólafsdóttur og Þuríði Jóhannsdóttur fyrir yfirlestur og ábendingar. 

Að lokum viljum við þakka Allyson Macdonald leiðsagnarkennaranum okkar 

fyrir einstaklega góða og trygga leiðsögn í þessu verkefni. 
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1. Inngangur 

„Vísindasetur eru leikvöllur hugans“ er haft eftir Gardner árið 1992 (Caulton 1998). Þessi 

ummæli hans vöktu áhuga okkar á að kanna nánar þetta spennandi form sem vísindasetur 

bjóða upp á í námi og kennslu. 

Undanfarið hafa verið miklar umræður í samfélaginu varðandi raungreinar og 

raungreinakennslu í skólum á Íslandi. Má það meðal annars merkja af fjölmennu 

málþingi um náttúrufræðimenntun sem haldið var í Kennaraháskóla Íslands 31. mars til 1. 

apríl 2006.1 Meðal annars er í undirbúningi að reisa vísindasetur til að styðja við og 

styrkja bæði kennara og nemendur í þessum námsgreinum. Því lék okkur forvitni á að 

vita hver reynslan af vísindasetrum erlendis væri.  

Við lögðum upp með spurninguna: Hvaða fræðsluhlutverk hafa vísindasetur 

(söfn) fyrir nám og kennslu í grunnskólum? Hverjir eru kostir þess? Jafnframt því að 

svara þessari spurningu fórum við í að uppfæra safnalista yfir söfn, setur og skipulagða 

garða á svæðinu frá Árneshreppi á Ströndum til og með Eyjafirði og reyna að átta okkur á 

því hvað þau hafa upp á að bjóða. Er það síðan von okkar að hægt verði að nýta þetta efni 

sem upplýsingamöppu fyrir grunnskóla á svæðinu. 

 

2. Hvað er vísindasetur (Science Center)? 

Að baki vísindasetrum liggur sú hugmynd að almenningur fái að kynnast raunvísindum í 

gegnum leiki og tilraunir, með því er fólk virkir þátttakendur í að leysa viðfangsefnin, fær 

að snerta, prófa, spyrja spurninga og komast þannig sjálft að niðurstöðu (Duensing 

2000:1). 

Á málþingi RKHÍ sem haldið var í október 2006 kom fram að vísindasetur hafi 

það fram yfir hefðbundin söfn að uppistaðan er gagnvirkar sýningar sem lagt er upp úr að 

séu skemmtilegar og iðulega tengdar skólum í því augnamiði að vera örvandi afþreying 

fyrir börn (Kristján Ketill Stefánsson o.fl. 2006). Einnig er talað um að vísindasetur séu 

                                                 
1   http://natturufraedi.khi.is/natting/  



örvandi virkt umhverfi, hávær og sjónrænt spennandi (Thomas, í Rennie og McClafferty 

1994:55). Virkni nemenda er mikilvæg fyrir árangursríkt nám: 

Börn verða að aðhafast eitthvað. Vakandi eru þau sjaldan óvirk nema örstutta stund í 

senn. Að þvinga þau til að vera stillt og hljóð í skólanum brýtur í bág við það sem þeim er 

eðlilegt og hlýtur að hafa í för með sér togstreitu milli vilja kennarans og þarfa nemenda. 

Kennarar ættu fremur að reyna að nýta sér eðlilega eiginleika barnanna með því að láta 

þau vera sem virkust, sjá þeim fyrir sem allra mestu efni og gögnum til að virða fyrir sér, 

snerta, handleika og færa til (Charles 1981:27-28). 

 

2.1 Uppruni vísindasetra 

Opinber söfn hafa verið til lengur en opinberir skólar eða síðan 1753. Blómaskeið safna 

var hins vegar seint á Viktoríutímabilinu. Á því tímabili höfðu safnverðir þá skoðun að ef 

gesturinn skildi ekki eitthvað þá var það gestinum að kenna. Það var ekki fyrr en á 

tuttugustu öldinni sem almenningur var spurður álits, þannig að áhugi hans var tekinn 

með í reikninginn og menntunarþörf gesta sem og nemenda tekin til athugunar (Hawkey 

2001:111-112). Sögu vísindasetra má hins vegar rekja til ársins 1888 þegar Urania í 

Berlín var sett á stofn en það starfaði til ársins 1928. Á svipuðum tíma eða árið 1889 voru 

Brooklyn Children´s Museum og Boston Children´s Museum stofnsett og voru þessi söfn 

brautryðjendur í þeirri hugmyndafræði að söfn væru fremur fyrir fólk en hluti (Caulton 

1998:5). 

Frank Oppenheimer er talinn vera upphafsmaður þess forms sem vísindasetrin eru 

í núna. Oppenheimer stofnaði Exploratorium í San Francisco árið 1969 og voru 

Children´s Gallery í London sem sett var á stofn 1931 og Deutsches Museum í Munchen 

sem stofnað var 1925, þau söfn sem veittu Oppenheimer innblástur við stofnun 

Exploratorium, en það er best þekkta vísindasetrið og álitið það flottasta. Talað er um 

þetta safn sem frumkvöðul í að útfæra sýningar með því að prófa þær og undirbúi þannig 

jarðveginn fyrir önnur söfn (Caulton 1998:3). 

Í Exploratorium eru sýningarnar hannaðar sem samhangandi námsleið. Þar er 

enginn réttur staður til að byrja og enda, heldur getur fólk farið margar leiðir í því að 

kanna margvísleg þemu og tengja þau milli sýningarsvæða. Ekki er sama hvernig efnið er 



sett fram heldur er mikilvægt að þemað og hugmyndirnar séu vel skipulagðar. 

Oppenheimer segir að sýning eigi að vekja undrun og hvetja gesti til að koma með sínar 

eigin spurningar og það sé áhrifamikil leið til að vekja áhuga hjá gestum á því sem fyrir 

augu ber (Duensing 2000:110). 

Í Bretlandi hefur á síðustu árum orðið mikil fjölgun á óformlegum vísindasetrum 

fyrir gagnvirka vísindakennslu og hefur meðaltals aukning frá 1986 til 1995 verið 3,5 ný 

söfn sem opna á hverju ári (Caulton 1998:10). Á áttunda áratugnum voru um átta söfn 

fyrir börn til, en í lok níunda áratugarins voru þau orðin yfir 400 sem tilheyrðu 

Association of Youth Museums, þar af voru yfir 350 sem voru staðsett í Bandaríkjunum. 

Ástæðan fyrir þessari miklu aukningu safna þar er rakin til nauðsynjar þess að prófa nýtt 

form af námi og kennslu eftir hrakfarir í námskrárgerð sem misheppnaðist seint á 7. 

áratugnum (Caulton 1998:5). 

 

2.2 Hver er munurinn á vísindasetrum og söfnum? 

Náttúrufræðisöfn og vísindasöfn eru ólík bæði hvað varðar uppbyggingu og rekstur. Á 

náttúrufræðisöfnum fara fram rannsóknir og varsla náttúrugripa. Þar er lögð áhersla á 

náttúrulýsingar og tegundalýsingar og má jafnvel líkja þeim við hefðbundnar 

kennsluaðferðir, þar sem safnverðir miðla af þekkingu sinni með frásögnum.  

Á vísindasetrum er áherslan hins vegar á að skýra frá ýmsum eðlisfræðilegum 

lögmálum og er sýningargestum leyft að snerta, prófa, þreifa sig áfram við tilraunir, kalla 

fram upplýsingar í tölvum o.s.frv. Með því geta þeir uppgötvað menntunarhlutverk 

sýninganna/hlutanna sjálfir og byggt þannig upp þekkingu sína um leið.  Segja má að á 

vísindasetrum séu gestir hvattir til að læra af sýningunni gegnum persónulegar og 

félagslegar athafnir svo og upplifun og þar með að draga sínar eigin ályktanir um tilgang 

sýningarinnar (Caulton1998:37, Umhverfisráðuneyti 1991:4) 

Oft er talað um að hugtökin „gagnvirkur“ og „hands-on“ séu jafngild þegar talað 

er um sýningargripi en þetta eru tveir ólíkir hlutir. Orðið „hands-on“ munum við hér eftir 

kalla snertisýningu. Snerti-sýningargripir bjóða upp á að vera snertir og tengjast því 

líkamlegri snertingu, en hins vegar býður gagnvirkur sýningargripur gestum upp á 



víxlverkun, þeir framkvæma eitthvað, fá svörun til baka og geta þá haldið áfram. 

Gagnvirkir sýningargripir geta hinsvegar líka verið snertigripir því gestir þurfa yfirleitt að 

snerta til að fá svörun (Rennie og McClafferty 1994:57-58). Feher segir árið 1990 „að 

gagnvikar sýningar séu áhrifaríkt námstæki af tvíþættum toga, fyrir notandann mynda 

þær sjálfstætt, kennaralaust námstæki en fyrir rannsakandann eru þær hjálpartæki við að 

túlka ítarlegar hugmyndir notandans og rannsaka námsferlið“ (Rennie og McClafferty 

1994:88, þýðing höfunda). 

 

2.3 Hlutverk vísindasetra í námi og kennslu erlendis 

Samkvæmt rannsókn sem Rennie og McClafferty gerðu árið 1995 um nám í tæknisetrum, 

þar sem þeir studdust við fjölmargar heimildir, var niðurstaðan sú að heimsóknir á slík 

setur væri mikilvægt tækifæri og hvatning fyrir nemendur til að læra vísindi og einnig 

hefði það mikil áhrif á nám þeirra (Garnett 2002:5). Samkvæmt fjölgreindarkenningu 

Gardners er talað um átta meginsvið greindar (Armstrong 2001:14-15), en hann og fleiri 

telja að mikil áhersla hafi verið lögð á aðeins tvö þessara sviða, þ.e. rökleikni og mál. 

Með því að gefa nemendum tækifæri til að heimsækja vísindasetur sé verið að virkja 

fleiri greindir sem samræmist því að allar greindir séu jafn mikilvægar og þannig fái allir 

einstaklingar að njóta sín á sínu sviði (Ingvar Sigurgeirsson 2002:27). 

Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að nemendum finnist heimsóknir á vísindasetur 

yfirleitt ánægjulegar en nú hafa nýrri rannsóknir kafað dýpra í þeim tilgangi að athuga 

breytingar á vísindaskilningi nemenda eftir að hafa heimsótt slík setur.  Niðurstöður 

þeirra sýna að skilningur þeirra breytist, en fer það þó eftir fyrri þekkingu, áhuga 

nemenda og áhrifum frá fjölskyldu og öðrum upplýsingamiðlum (Anderson 1999, í 

Garnett 2000:6). 

Samkvæmt Stevenson (1994) hafa gestir á vísindasetrum meira úthald en gestir 

hefðbundinna safna. Hann varpar þeirri spurningu fram hvort gestirnir hafi svona gott 

úthald vegna þess að þeir eru að læra vísindahugtök í gegnum leik eða hvort þeir séu 

eingöngu að skemmta sér. Og spyr sig jafnframt hvort það skipti máli ef svo sé. Shortland 

(1987) fullyrðir hins vegar að séu menntun og skemmtun sett saman að þá tapi menntun 



alltaf (Rennie og McClafferty 1994:55): „Þó vísindasetur séu vinsæl og 

menntunarmöguleikar þeirra séu þekktir, þá er deilt um hvort menntun sé fórnað fyrir 

skemmtun“ (Rennie og McClafferty 1994:85, þýðing höfunda). 

Í samvinnu við Californian Science Center var tekið viðtal við yfir þúsund íbúa í 

Kaliforníu þar sem fram kom að flestir höfðu mikinn áhuga á vísindum og tækni og var 

það án tillits til aldurs, kynþáttar, tekna, menntunar og kyns. Um helmingur sagði að þeir 

hefðu lært vísindi í frítíma sínum og koma söfn á eftir bókum, lífsreynslu, sjónvarpi og 

skóla sem heimild sem viðmælendur notuðu yfir þá staði sem þeir lærðu um vísindi og 

tækni (Falk 2001, í Garnett 2002:6). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim áhrifum sem vísindasetur hafa á 

nemendur og val þeirra á lífsstarfi. Eina slíka rannsókn gerði þó Covertry (1997) þar sem 

hann ræddi við háskólastúdenta og fékk þá niðurstöðu að 80% þeirra sem lærðu vísindi 

sem grunn höfðu heimsótt vísindasetrið í Perth í Ástralíu, a.m.k. einu sinni en aðeins 64% 

þeirra sem ekki lærðu vísindi sem grunn. Samkvæmt Siegel frá 1998 eru til heimildir 

fyrir því að sérstök dagskrá fyrir unglinga í vísindasetrum stuðli að því að þeir sækist 

frekar eftir vísindakennslu sem lífsstarfi (Garnett 2002:7). 

Góðar sýningar eiga að vera opnar í báða enda, bjóða gestum upp á margvíslega 

hluti sem þeir geta kannað og hvetja gesti til að spyrja spurninga eins og: „Ég velti því 

fyrir mér hvað myndi gerast ef....“ og „Hvað get ég gert með þessu?“ í stað spurninga 

eins og „Hvað gerir þetta tæki?“ og veitir þeim þannig tækifæri til að komast sjálfir að 

því hvað myndi gerast og þróa þannig nám sitt sjálfir. Í staðinn fyrir að koma með 

spurningar utan frá virkar þetta kerfi sem opið er í báða enda þannig að það hvetur gesti 

til að koma með sínar eigin spurningar (Duensing 2000:109). 

     Margar mikilvægar spurningar hafa komið upp í umræðunni um nám í óformlegu 

umhverfi eins og söfnum: 

• Hvernig geta nemendur tekið þátt á virkan og uppbyggilegan hátt? 

• Hvernig er hægt að leggja áherslu á að efla hæfileika til yfirfærslu fremur en 

upplýsingaöflun? 

• Hvernig er hægt að koma í kring mörgum fjölbreytilegum valkostum í þekkingaröflun? 



• Hvert er framlag tilfinningasviðsins?  

(Hawkey 2001:110-111, þýðing höfunda) 

Samkvæmt rannsókn Hein árið 1990 þá bjóða söfn upp á sveigjanlegt nám þar 

sem nemendur geta stoppað þar sem þeir vilja, slæpst eða skoðað aftur og aftur það sem 

þeim þykir áhugavert og jafnvel hunsað það sem þeir hafa engan áhuga á. Er það því 

töluvert ólíkt því sem nemendur eiga að venjast í almennri bekkjarkennslu. (Hein í 

Hawkey 1990:123).  

Skólar hafa orðið stöðugt meiri tímaskekkja, á meðan söfn hafa óráðstafaða möguleika til að 

tengjast nemendum, kenna þeim, örva skilning þeirra, og það sem er mikilvægast, að hjálpa 

þeim að axla ábyrgð á sínu eigin námi í framtíðinni  

(Gardner 1993, í Rennie og McClafferty 1994:89, þýðing höfunda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Áhrif vísindasetra  

3.1 Áhrif vísindasetra á samfélagið  

Áhrif vísindasetra á samfélagið sem þau eru í eru mikil. Þau skapa atvinnutækifæri og 

laða að gesti sem eyða einnig peningum í aðra þjónustu á svæðinu (Garnett 2002:9). 

 

 

(Garnett 2002:2, þýðing höfunda) 

 

Til að vísindasetur verði að veruleika þarf það á fjármagni og hæfu starfsfólki að 

halda frá samfélaginu sem það er í. Í staðinn senda vísindasetrin til baka út í samfélagið 

breytt viðhorf gesta til vísinda, sem hefur svo aftur áhrif á þjóðfélagið. Efnahagslegu 

áhrifin eru þau að fjöldi ferðamanna til þess staðar sem vísindasetrið er staðsett á eykst í 

flestum tilfellum og eyða gestir í aðra þjónustu á staðnum og hefur þar með áhrif á 

efnahag samfélagsins. Um pólitísk áhrif hefur lítið verið fjallað þar sem þau eru á gráu 

svæði. 
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Síðustu ár hafa rannsóknir á áhrifum vísindasetra aukist mikið og hafa 

vísindasetrin sjálf haft frumkvæði í því að gera slíkar rannsóknir sem er liður í að sanna 

sig fyrir styrktaraðilum.  Í einni slíkri rannsókn voru skoðaðar 180 skýrslur frá  

vísindasetrum og þar kemur fram að 87% safnanna einbeita sér að því sem lýtur að 

persónulegum áhrifum og þar var sjónum helst beint að rannsóknum á vísindaþekkingu 

eða lærdómi á vísindasetrum. Í sumum rannsóknanna voru áhrif vísindasetra í því að 

breyta viðhorfum til vísinda skoðuð. Rúmlega helmingur taldi að á vísindasetrum færi 

fram nám, tæp 20% talaði um breytt viðhorf til vísinda og tæp 15% talaði um skemmtun, 

en aðeins 7% aðspurðra taldi að heimsókn á vísindasetur hefði áhrif á val á ævistarfi 

(Garnett 2002:4). 

 

3.2 Tengsl vísindasetra og námskráa 

Árið 1993 segir Little að kennaranemar séu oft ljósrit af kennurum sínum sem eru háðir 

kennslubókum og prófum. En hins vegar vanti þá alla þjálfun í að spyrja gagnrýninna 

spurninga og vinna saman (Little í Zinicola og Devlin-Scherer 2001:248). En samkvæmt 

Piaget þá felst aðalstarf kennarans ekki í að miðla þekkingu heldur sjá til þess að 

nemendur séu virkir á allan hátt (Charles 1981:29). 

Námskráin setur námi í skólastofu skorður hvað varðar tíma og úrræði og hindrar 

þannig að nemendur nái að kanna umhverfi sitt. Hins vegar hafa gagnvirkar sýningar þá 

áherslu að gestirnir eiga sjálfir að kanna og reyna og fylgja eftir sínum eigin áhuga á 

meðan einbeiting þeirra varir. Gagnvirkar sýningar sem sérstaklega eru hannaðar fyrir 

börn gera þeim kleift að rannsaka hversdagslega hluti á nýjan hátt. Umhverfi 

snertisýninga og gagnvirkra sýninga er hannað með það í huga að örva tilfinningar gesta 

og storka þeim hugmyndum eða ranghugmyndum sem þeir hafa og fá þá til að hugsa 

hlutina á nýjan hátt (Caulton 1998:19). 

Á Íslandi kom síðast út aðalnámskrá fyrir grunnskóla árið 1999. Í grein eftir 

Allyson Macdonald (2000) um stefnur og strauma í náttúrufræðikennslu kemur m.a. fram 

að við samningu náttúrufræðihlutans hafi komið upp þær hugmyndir að fækka 

þrepamarkmiðum úr tíu í sex til átta. Ástæða þessarar fækkunar var að með því væri hægt 



að sýna betur markmið og þróun hugtaka á milli þrepa. Raunin varð hins vegar sú að 

náttúrufræðihlutinn kom út með 10 markmiðum. Annað sem kemur fram í greininni er að 

ekki hafi fengist nægur tími til að kynna og ræða þær hugmyndir sem fram komu í 

vinnuhópnum við kennara og annað starfsfólk skóla. Einnig er nefnt hvað hafi náðst með 

nýrri námskrá og eru bæði skoðaðir kostir og vankantar. Af helstu kostum ná nefna að 

áherslur eru nú lagðar á skilning nemenda og verklega vinnu þeirra og er það sambærilegt 

við það sem kemur fram í nýju námskrárviðmiðunum hér að ofan. Einnig er leitast við að 

námið verði samfellt og kröfurnar fari stigvaxandi. Ef hins vegar eru skoðaðir vankantar á 

þessari námskrá er talað um að það vanti skilning á því hver beri ábyrgð þegar námið er 

sett í víðara samhengi. Einn af þeim vanköntum sem koma fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla eru mismunandi skilaboð um námsmat, sérstaklega á unglingastigi, þar sem 

bæði er rætt um sveigjanlegt símat en á sama tíma eru samræmd próf (Macdonald 2000). 

Mynd 1 hér að neðan er úr aðalnámskránni fyrir náttúrufræði og sýnir hún okkur hvernig 

eigi að flétta saman efnisþætti náttúrufræðinnar ásamt vinnubrögðum og færni.  

 

 
 

(Aðalnámskrá grunnskóla – náttúrufræði 1999:8) 

Mynd 1  Samþætting efnisþátta í náttúrufræði 

The National Research Council í Bandaríkjunum mælir með því að 

vísindakennsla (raungreinakennsla) gangist undir róttækar breytingar frá því sem 

kennarar eða nemendur upplifa núna í skólanum (Zinicola og Devlin-Scherer 2001:250).  



Í töflu 1 hér fyrir neðan er samanburður á eldri og yngri námskrám og eins og sést 

eru þau viðmið mjög ólík.  Í gömlu námskránum er t.d. lögð áhersla á að þekkja 

staðreyndir frekar en skilja hugtök, að námskránni sé fylgt stíft eftir í stað þess að velja 

það sem hentar kennslunni. Þar er ekki lögð áhersla á að tengja staðreyndir saman og 

setja þær í samhengi við hið daglega líf nemendanna. Á þetta er lögð mikil áhersla í nýju 

námskrárviðmiðunum. Eldri námskrár styðja frekar við sterku nemendurna en nýju 

námskárnar vilja gefa öllum nemendum sömu tækifærin.  

Mjög auðvelt er að tengja nýju námskrárviðmiðin við nám og kennslu sem fram 

fer í vísindasetrum. Þar er áhersla lögð á að nemendur kanni sjálfir og uppgötvi og í 

framhaldi af því endurskoði sínar fyrri hugmyndir í samræmi við það. 

 

Tafla 1  Samanburður á mismunandi áherslum í eldri og yngri námskrám 
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(Zinicola og Devlin-Scherer, 2001:250, þýðing höfunda)  



4.  Náttúrufræðimenntun 

4.1 Vísindasetur á Íslandi?  

Hugmynd að stofnun vísindaseturs hér á landi er ekki alveg ný af nálinni því árið 1991 

skilaði samstarfshópur af sér tillögum um byggingu Náttúruhúss í Reykjavík. Það er þó 

fyrr sem farið er að huga að þessum málum því að 1987 og svo aftur 1990 eru nefndir að 

skila af sér bæði greinargerðum og drögum að frumvarpi til nýrra laga um m.a. 

Náttúrufræðistofnun Íslands ásamt því að kanna stöðu náttúrugripasafna á 

landsbyggðinni. 

Mikil skýrsla kom út frá samstarfshópnum sem skilaði af sér 1991 en í honum 

voru fulltrúar tilnefndir af umhverfisráðherra, Reykjavíkurborg, Háskóla Íslands og 

menntamálaráðherra. Hlutverk þessa samstarfshóps var að vinna að forathugun og 

forsögn að byggingu Náttúruhúss í Reykjavík. Eitt af því sem fram kemur hjá þessum 

samstarfshóp er að hann telur að slíkt hús eigi að hafa gott yfirlit yfir náttúru Íslands sem 

nýtast muni öllum almenningi ekki síst nemendum og fjölskyldufólki svo og þeim 

ferðamönnum sem sækja það heim.  

Gott Náttúrusafn mun styrkja kennslu í náttúrufræðum á öllum skólastigum og auka 

þekkingu nemenda á landinu og hafinu umhverfis það, náttúru þess og auðlindum... Í 

Náttúrusafni má koma fyrir búnaði og aðstöðu sem er einstökum skólum ofviða, svo sem 

hvolfsjá og beita lifandi framsetningu fræðsluefnis. Sérhæfðar kennslustofur Náttúruhúss 

geta einnig stuðlað að auknum áhuga nemenda á náttúrufræðum (Umhverfisráðuneytið 

1991:5). 

Samstarfshópurinn kemur einnig fram með tillögur um hvernig starfsemi eigi að fara 

fram í nýju Náttúruhúsi. Þarna eigi að hafa bæði langtímasýningar, sem standa allt að 15 

ár eða lengur, og hins vegar skammtímasýningar sem standa í eitt til eitt og hálft ár. 

Náttúruhús ætti einnig að sjá um útgáfu á fræðsluefni, það ætti að standa fyrir 

fyrirlestrum, kvikmyndasýningum og síðast en ekki síst að þjónusta skólahópa með 

kennslu og leiðsögn um húsið (Umhverfisráðuneytið 1991:7-8). Í lok skýrslunnar koma 

fram athugasemdir og umsagnir við hana. Einn af þeim sem gerir athugasemdir við hana 

er Þorvaldur Örn Árnason (námsstjóri) og segir hann m.a.: 



Skýrslunni fylgir tímaáætlun um uppbyggingu Náttúruhúss þar sem reiknað er með að halda 

undirbúningi áfram skref fyrir skref og taka góðan tíma í undirbúning og hönnun. Æskilegt 

væri ef hægt væri að stytta þann tíma án þess að það bitni á gæðum, því okkur liggur á að fá 

hús af þessu tagi (Umhverfisráðuneytið 1991:48).  

 En hvar stöndum við svo í dag 15 árum eftir útkomu þessarar skýrslu og 

athugasemda sem fram koma við tímaáætlun á byggingu Náttúruhúss? Í dag höfum við 

vísi að vísindasetri hjá Orkuveitu Reykjavíkur (Rafheimar) og í Fjölskyldu- og 

húsdýragarðinum. Vonandi er nú að komast skriður á málið þar sem í upphafi árs 2006 

var stofnað félag til að undirbúa rekstur skemmti- og fræðsluseturs á sviði vísinda og 

tækni. Að þessu félagi standa Háskóli Íslands, Orkuveita Reykjavíkur og Kennaraháskóli 

Íslands. Þessu nýja félagi er einnig ætlað að sjá út og skipuleggja hvernig starfsemi gæti 

farið fram í slíku setri svo og að tengja hana við skólana og atvinnulífið. Áætlaður tími í 

þessa skipulagningu er eitt ár.  

Einnig er í gangi verkefni sem ber heitið Vísindi á vettvangi og er það styrkt af 

Nýsköpunarsjóði námsmanna og Undirbúningshópi fyrir stofnun Tilraunahúss.  En 

megintilgangur þessa verkefnis er að safna saman upplýsingum sem gætu nýst við 

undirbúning stofnun vísindaseturs á Íslandi (Kristján Ketill Stefánsson o.fl. 2006). Þeir 

sem standa að verkefninu hafa kannað hvað helst skortir til að gagnvirkar sýningar á 

Íslandi standist sambærilegar sýningar erlendis og eru þar tekin þrjú helstu atriðin: 

• Húsnæði fyrir sýningar og allan aðbúnað fyrir gesti. 

• Leiðsögn um sýningar og sýningardagskrá með ólíkum uppákomum. 

• Fjölbreytni í sýningarvali fyrir ólíkar fjölskyldusamsetningar og skólahópa. 

Þó má ekki leggja ofuráherslu á tæknihliðina því gagnvirkar sýningar og snertisýningar 

þurfa alls ekki að vera flóknar í útfærslu (Kristján Ketill Stefánsson o.fl. 2006). 

Núverandi hugmyndir um hlutverk hússins eru: 

• Að reka sýningarsali með tilraunauppstillingum í eðlisfræði, efnafræði og tæknigreinum. 

Áhersla verði lögð á að sýningargestir verði þátttakendur í tilraununum en ekki aðeins 

áhorfendur. Salirnir verði opnir bæði skólabekkjum og almenningi. 



• Endurmenntun kennara til að tryggja að þeir geti kennt eðlis- og efnafræðihluta nýrrar 

námskrár af öryggi. Húsið búi yfir tækjabúnaði til verklegrar kennslu sem geti orðið 

fyrirmynd skólanna. 

• Rekstur stoðkerfis fyrir þessar námsgreinar með þróun og útgáfu námsefnis, ráðgjöf við 

tækjakaup og verklega kennslu, sem og útleigu á tilraunauppstillingum. 

• Að hýsa raunvísinda- og tækniklúbba barna og unglinga og aðstoða við verkefni þeirra. 

Hýsa stök rannsóknarverkefni svo sem viðfangsefni þátttakenda í keppninni Ungir 

Vísindamenn. 

(Ari Ólafsson 2004:5) 

 

4.2 Menntun kennara og ástand í skólum á Íslandi  

Í grein sem Ari Ólafsson skrifar í Raust - Tímarit um raunvísindi og stærðfræði ræðir 

hann um náttúrufræðikennslu í skólum á Íslandi og að hún sé í slæmum vítahring. 

Aðalástæðu þess telur hann vera þá að kennarar í dag hafi lítinn sem engan grunn í 

raungreinum en sé þó ætlað að kenna þær. Þar er sérstaklega verið að ræða um yngsta stig 

þar sem umsjónarkennarar sjá yfirleitt um alla kennslu síns bekkjar. Reyndar eru nokkrar 

greinar sem hafa sérstöðu þar eins og heimilisfræði, handmennt/smíðar og leikfimi sem 

njóta þeirra forréttinda að hafa sérhæfða kennara. Ari veltir upp þeirri spurningu hvort 

náttúrufræðin ætti ekki líka að fá sömu sérstöðu og ofantalin fög. Í nýrri aðalnámskrá 

hefur náttúrufræðinni verið gert hátt undir höfði en því miður telur Ari að kennslan hafi 

ekki fylgt í kjölfarið. Best væri að í hverjum skóla væru sérhæfðir náttúrufræðikennarar, 

vinnusvæði sem væri sérhæft til vinnu fyrir náttúrufræði með viðeigandi tækjabúnaði og 

síðast en ekki síst væru nemendahópar í þessum tímum minni. Endurmenntun kennara er 

líka eitthvað sem verulega þarf að taka á segir Ari. Eitt af því sem til þurfi að koma sé 

stoðkerfi fyrir kennara í þessum greinum og einnig vísindasafn (Ari Ólafsson 2004). 

Reynsla höfunda er sú að svo virðist sem að í nokkrum skólum landsins, 

sérstaklega á landsbyggðinni, sé tækjabúnaður fátæklegur og náttúrufræðistofur, þar sem 

þær eru til staðar, vanbúnar að öðru leyti til kennslu. Vegna plássleysis eru þessar stofur 



meira og minna uppteknar í annarri kennslu og nýtast því ekki sem skyldi. Oft á tíðum er 

ástæðan metnaðar- og áhugaleysi skólayfirvalda á hverjum stað. 

 

4.3 Tenging við aðalnámskrá grunnskóla 

Þó að vísindasetur rísi í Reykjavík, má ekki einblína á að það leysi allan vanda í 

raungreina- og vísindakennslu á landinu. Við verðum að nýta okkar heimabyggð eins og 

hægt er og þess vegna skoðum við hvernig er hægt að tengja Aðalnámskrá grunnskóla við 

söfn, setur og skipulagða garða sem við höfum út um allt Ísland. Við þessa athugun okkar 

einbeittum við okkur annars vegar að söfnum, setrum og skipulögðum görðum sem eru í 

Árneshreppi á Ströndum til og með Eyjafirði og hins vegar að tveimur hlutum 

námskrárinnar, náttúrufræði og samfélagsfræði fyrir yngsta- og miðstig. 

Mikil vakning er nú meðal íslenskra safna í því að skoða hvernig þau geta komið 

sem best til móts við þarfir gesta sinna og því ættu kennarar og aðrir sem koma að námi 

og kennslu að taka því opnum örmum og nýta sér það (Stefán Bergmann 2003). Ef við 

byrjum á að skoða náttúrufræðihlutann í Aðalnámskránni (bls.11) þá segir þar um nám og 

kennslu að kennsluhættir skulu vera fjölbreyttir þannig að þeir nýtist hverjum og einum 

nemanda sem best. Þar er talað um útikennslu og er þá ekki bara verið að tala um 

náttúrukennslu heldur er átt við að færa kennsluna út fyrir veggi skólans og getur það þá 

þýtt til dæmis heimsóknir í söfn, setur og önnur fyrirtæki.  

Á mörgum söfnum/setrum má finna náttúrufræðideild þar sem hægt er að sjá 

uppstoppaða fugla og önnur dýr (Byggðasafnið Hvoll, Náttúrugripasafn Ólafsfjarðar og 

Selasetur Íslands) og henta þessi söfn vel til að skoða í návígi mörg dýr sem erfitt er að 

komast nálægt í náttúrunni. Þetta gefur ungum nemendum sérstakt tækifæri til að kynnast 

og skoða þessi dýr vel sem annars væri erfitt, þar sem mörg börn hafa ekki tækifæri til að 

fara í heimsóknir á sveitabæi. Í dýragörðum eins og í Dýragarðinum á Krossum á 

Árskógsströnd má sjá helstu húsdýrin og fá að klappa þeim. Í Aðalnámskrá fyrir 

náttúrufræði segir m.a.:  

Börnum er það tamt að bera saman og greina á milli ólíkra einstaklinga, dýra og plantna. 

Þau vita að til eru margar tegundir af fuglum og blómum þótt þau þekki einungis þær 



allra algengustu með nafni. Í athugunum sínum skoða þau mismunandi ytri eiginleika, t.d. 

stærð, lögun eða hreyfingu. (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði, 1999:16) 

Í inngangi Aðalnámskrár grunnskóla samfélagsfræði (1999) stendur m.a. að markmið 

hennar sé að „gera nemandann læsan á umhverfi sitt, samfélag og menningu“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsfræði 1999:7) og hvað er betur til þess fallið að 

kynnast menningunni og sögunni en byggðasöfn. Á þeim má finna gamla muni sem segja 

okkur sögu lands og þjóðar. Enda er það eitt af áfangamarkmiðunum við lok 4. bekkjar í 

undirkaflanum innlifun og víðsýni að nemendur hafi „fengið að skynja söguna í gegnum 

ljósmyndir, kvikmyndir og heimsóknir á listasöfn og minjasöfn“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla - samfélagsfræði 1999:17). 

Við þessa stuttu athugun okkar er hægt að finna augljósa tengingu milli 

aðalnámskrár grunnskóla og þeirra safna, setra og garða sem finna má víðsvegar um 

landið. 

Helstu einkenni safna eru að ekki er gert ráð fyrir því að gestir séu virkir 

þátttakendur í því sem fyrir augu ber, heldur eru hlutir oftast einungis til að horfa á en 

ekki snerta. Við teljum að oft þurfi litlu að breyta eða bæta til að hægt sé að útbúa litlar 

og einfaldar snertisýningar innan safnanna, sem myndu koma til móts við þarfir 

skólanemenda. 

Til að skoða nánar hvað söfn á þessu svæði hafa upp á að bjóða bendum við á 

safnalista okkar sem er sér hluti í þessu verkefni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Niðurlag 
Í þessari vinnu okkar um vísindasetur höfum við rekist á margt áhugavert sem gaman 

væri að geta prófað með nemendum og þar með aukið áhuga þeirra á raunvísindum. Flest 

allar rannsóknir sem við lásum um segja okkur að heimsókn á gagnvirka- eða 

snertisýningu auki áhuga mikils meirihluta þeirra sem þangað koma. Sumir rannsakendur 

vildu þó meina að oft á tíðum væri hugsað meira um skemmtun en nám. 

Nú eru uppi hugmyndir um að byggja vísindasetur í Reykjavík og er það vel en 

okkur sem búum úti á landsbyggðinni verður hugsað til þess hvernig við getum notið þess 

sem þar fer fram. Það sem við höfðum séð um þetta nýja vísindasetur er lítið minnst á 

hvernig á að koma til móts við landsbyggðina. Við álítum að vísindasetur þyrfti að 

byggja upp gott samstarf við söfn, setur og garða á landsbyggðinni og athuga hvort ekki 

sé hægt að nýta þau meira og bæta í þeim tilgangi að koma til móts við náttúrufræði-

kennslu í grunnskólum landsins.  

 

 

 

 



HEIMILDIR 

Aðalnámskrá grunnskóla. Náttúrufræði. 1999. Menntamálaráðuneytið, Reykjavík. 
 
Aðalnámskrá grunnskóla. Samfélagsfræði. 1999. Menntamálaráðuneytið, Reykjavík. 
 
Ari Ólafsson. 2004. Tilraunahúsið. Úrræði fyrir náttúrufræðikennslu í grunnskólum.  
     Raust. Tímarit um raunvísindi og stærðfræði 2,2:3-7.  
 
Caulton, Tim. 1998. Hands-on Exhibitions. Managing Interactive Museums and  
     Science Centres. Routledge, London and New York. 
 
Charles, C.M. 1981. Litla Piaget kverið. Þýðandi Jóhann S. Hannesson.  
     Námsgagnastofnun, Reykjavík.  
 
Duensing, Sally. 2000. Using Gal´perin´s perspectives to explore generative  
     learning in informal science centers. Human Development. 43:107-114.  
 
Garnett, Robin. 2002. The Impact of Science Centers/Museums on their Surrounding 
     Communities: Summary Report. Association of Science-Technology Centers.  
     http://www.astc.org/resource/case/Impact_Study02.pdf [Sótt 10. október 2006.] 
 
Hawkey, Roy. 2001. Science beyond school. ICT, Pedagogy and the Curriculum,  
     (bls. 104-127). Ritstjórar Loveless, Avril og Ellis, Viv. Routledge, New York.  
 
Ingvar Sigurgeirsson. 2002. Að mörgu er að hyggja. Æskan, Reykjavík. 
 
Kristján Ketill Stefánsson, Elín Bergmann Kristinsdóttir og Marín Rós Tumadóttir.  
     2006. Vísindi á vettvangi. Kynning á málþingi RKHÍ, 21. október. [Glærur.] 
 
Macdonald, Allyson. 2000. Stefnur og straumar í náttúrufræðimenntun. Áhrif þeirra 
     á námskrá og kennslu. Uppeldi og menntun 9, 57-76.   
 
Rennie, Léonie J. og McClafferty Terence P. 1994. Science centres and science  
     learning. Studies in Science Education, 24:53-90. 
 
Stefán Bergmann. 2003. Samantekt um söfn og stofnanir í útinámi. Glósur afhentar  
     höfundum í kennslustund í faginu Útikennsla og útinám á vormisseri 2006. 
 
[Umhverfisráðuneytið.] 1991. Náttúruhús í Reykjavík. Skýrsla samstarfshóps um 
byggingu náttúruhúss. Reykjavík. [Skýrsla unnin að tilhlutan umhverfisráðherra, 
borgarstjórans í Reykjavík, rektors Háskóla Íslands og menntamálaráðherra.]  
 
Zinicola, Debra, og Devlin-Scherer, Roberta. 2001. A University-Museum  
     Partnership for Teacher Education: Field Experiences in Science. The Clearing  
     House. 74:248-250. 



Lokaverkefni til B.Ed. -prófs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vísindasetur eru leikvöllur hugans“ 
 

Safnalisti 
Frá Árneshreppi á Ströndum til og með Eyjafirði 

 
 

Jóna Guðrún Ármannsdóttir 
Valgerður María Jóhannsdóttir 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    

Kennaraháskóli Íslands  
Grunnskólabraut 
Nóvember 2006 

 



Efnisyfirlit 

1. Inngangur 

2. Minja- og handverkshúsið Kört, Árneshreppi 

3. Sögusýning í Djúpavík 

4. Galdrasýning á Ströndum 

5. Sauðfjársetur á Ströndum 

6. Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna, Reykjaskóla 

7. Selasetur Íslands, Hvammstanga 

8. Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi 

9. Náttúrustofa Norðurlands vestra, Sauðárkróki 

10. Byggðasafn Skagfirðinga – Minjahúsinu á Sauðárkróki 

11. Byggðasafn Skagfirðinga – Glaumbæ 

12. Vatnalífssýningin Hólum í Hjaltadal 

13. Vesturfarasetrið á Hofsósi 

14. Síldarminjasafnið Siglufirði 

15. Náttúrugripasafn Ólafsfjarðar 

16. Byggðasafnið Hvoll á Dalvík 

17. Dýragarðurinn á Krossum, Dalvíkurbyggð 

18. Flugsafn Íslands, Akureyri 

19. Lystigarður Akureyrar 

20. Minjasafnið á Akureyri 

21. Iðnaðarsafnið á Akureyri 

22. Náttúrufræðistofnun Íslands – Akureyrarsetur 

23. Nonnahús, Akureyri 

24. Smámunasafn Sverris Hermannssonar, Eyjafjarðarsveit 



Inngangur 

Hér kemur annar hluti af þremur í lokaverkefni okkar við Kennaraháskóla Íslands.  

Þegar farið var að ræða fyrirkomulag lokaverkefnis okkar kom upp sú hugmynd að hluti 

af verkefninu yrði að uppfæra safnalista sem er á Umhverfisvefnum. Upphaflega var 

þessi listi unninn haustið 2000 af Rannsóknarstofnun Kennaraháskólans fyrir 

Umhverfisráðuneytið. Slóðin er http://www.umvefur.is/safnavefur/nordurland  

Við studdumst við þann lista sem fyrir var, kynntum okkur breytingar og bættum 

á listann. Við höfðum samband við forstöðumenn allra safna, setra og garða sem voru nú 

á listanum hjá okkur og fengum nýjustu upplýsingar um starfsemina og tengsl við skóla. Í 

örfáum tilfellum var um litlar sem engar breytingar að ræða og í þeim tilfellum óskuðu 

forstöðumenn eftir því að þær upplýsingar sem fyrir voru á Umhverfisvefnum héldust 

óbreyttar. 

Reikna má með að einhver söfn vanti inn á þar sem mikil hreyfing er á að koma á 

fót söfnum af því tagi sem hér um ræðir en óljóst er hver þeirra koma til með að verða til 

frambúðar.  

Hér á eftir kemur safnalistinn okkar yfir söfn, setur og skipulagða garða sem eru á 

svæðinu frá Árneshreppi á Ströndum til og með Eyjafirði. Svæðið helgast af því að önnur 

okkar býr í Strandasýslu en hin í Eyjafirði. Listanum er raðað upp eftir staðsetningu, þar 

sem byrjað er vestast og haldið til austurs. Þannig ætti að vera auðvelt að finna söfn sem 

eru nálægt grunnskólum á þessu svæði og sjá hvaða þjónustu þau bjóða upp á. 

Upplýsingarnar sem fram koma hjá hverju safni eru auk nafns, símanúmera, netfangs og 

heimasíðu (ef hún er til staðar), forstöðumenn eða þeir sem hafa umsjón með safninu, 

setrinu eða garðinum. Einnig er tekið fram hlutverk eða starfsemi, samstarf við skóla og 

hvort til séu kennsluverkefni sem tengjast safninu eða hluta þess. Eins hvort boðið er upp 

á leiðsögn eða kennslu á vegum safnsins.  

Er það von okkar að þessar upplýsingar nýtist skólum í þeim tilgangi að notfæra 

sér þá skemmtilegu möguleika sem söfn, setur og garðar hafa upp á að bjóða til náms og 

kennslu. 

Viljum við þakka forstöðumönnum allra þessara safna, setra og garða fyrir veitta 
aðstoð. 



Minja- og handverkshúsið Kört 
Trékyllisvík á Ströndum 
522 Kjörvogur 
 
Netfang: arnes2@simnet.is  
Sími: 451- 4025 
 
Opnunartími: 
Safnið er opið alla daga ársins eftir samkomulagi. 
 
Umsjón: 
Valgeir Benediktsson, safnvörður. 
Rakel Valgeirsdóttir. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Í húsinu hefur verið starfrækt menningartengd ferðaþjónusta með sölu á handverki og 
listmunum sem unnið er af fólki úr héraðinu. Húsið sem starfsemin er í var byggt úr 
rekaviði árið 1997.  Þar er einnig minjasafn sem hefur að geyma safngripi allt frá 
miðöldum til okkar tíma. Flestir gripanna eru af svæðinu en sumir eru þó lengra að 
komnir.  
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Nemendum er velkomið að fá leiðsögn um safnið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sögusýning í Djúpavík 
Djúpavík í Árneshreppi 
522 Kjörvogur 
 
Netfang: djupavik@snerpa.is  
Sími: 451-4037 
 
Opnunartími: 
Safnið er opið eftir samkomulagi við eigendur Hótels Djúpavíkur. 
 
Umsjón: 
Ásbjörn Þorgilsson, forstöðumaður. 
Héðinn Birnir Ásbjörnsson. 
 
Hlutverk / starfsemi: 
Sýning um síldarævintýrið á Djúpavík. Hún er í vélasal gömlu verksmiðjunnar og þar eru 
myndir, textar, gamlar vélar og verkfæri til sýnis. Einnig er hægt að kaupa sér leiðsögn 
um alla verksmiðjuna. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Hóteleigendur og umsjónarmenn gefa fúslega upplýsingar um sýninguna í síma og taka 
einnig við hópum ef þess er óskað.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galdrasýning á Ströndum 
Höfðagata 8  
510 Hólmavík 
 
Netfang: galdrasyning@holmavik.is  
Heimasíða: http://www.galdrasyning.is  
Sími:   Strandagaldur skrifstofa 451-3528 

Galdrasafnið á Hólmavík 451-3525 
 Kotbýli kuklarans á Klúku 451-3524  
 
Opnunartími: 

1. júní – 15. september er opið frá kl. 10:00 - 18:00 
Á öðrum tímum er opið eftir samkomulagi. 
 
Í Kotbýli kuklarans á Klúku í Bjarnarfirði er opnunartími eftirfarandi: 
 15. –  30. júní frá kl. 12:00 – 18:00 
 1. júlí – 15. ágúst frá kl. 10:00 – 18:00 
 16. –  31. ágúst frá kl. 12:00 – 18:00 

 
Umsjón: 
Sigurður Atlason. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Strandagaldur ses. stendur fyrir uppbyggingu Galdrasýningar á Ströndum, ásamt því að 
vinna að hverskyns fræðaverkefnum sem tengjast 17. öld á Íslandi, fornleifauppgreftri á 
hvalveiðistöð baska í Steingrímsfirði og þróun ferðaþjónustu á svæðinu. Þjóðtrúarstofan 
(The Icelandic Folklore Center) er eitt annað verkefni sem unnið er að. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Tekið er á móti skólahópum eftir pöntunum og þeir eru líka heimsóttir, allt frá barnaskóla 
til háskóla. 
 
Engin sérstök kennsluverkefni eru til á pappír en unnið er að því og þá sérstaklega í 
tengslum við Þjóðtrúarstofuna. 
 
Gestir mega prófa og snerta allt það sem þeir ná til. 
 
 
 
 
 
 



Sauðfjársetur á Ströndum 
Sævangi 
510 Hólmavík 
 
Netfang: saudfjarsetur@strandir.is    
Heimasíða: http://www.strandir.is/saudfjarsetur/ 
Sími: 451-3324 
 
Opnunartími: 
1. júní – 31. ágúst frá kl. 10:00 – 18:00 alla daga. 
Opið eftir samkomulagi yfir vetrartímann. 
 
Umsjón: 
Arnar Jónsson, forstöðumaður. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Sauðfjársetrið er viðurkennt minjasafn. Það heldur úti sýningum sem tengist sauðfé. 
Hlutverk þess er einnig að standa fyrir uppákomum og mannfagnaði allt árið. Má þar 
nefna hrútadóma, spurningakeppni, bændahátíð og fleira. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Tekið er á móti skólahópum bæði haust og vor. Ekki eru til kennsluverkefni sem tengjast 
safninu en það stendur til að bæta úr því.  
Safngestir mega snerta vissa hluti á safninu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna 
Reykjum 
500 Staður 
 
Netfang: peturjo@simnet.is  
Heimasíða: http://www.simnet.is/ofeigur  
Sími: 451-0040 
 
Opnunartími: 
Safnið er opið fyrir almenning í þrjá mánuði á ári, júní, júlí og ágúst frá kl. 10:00 – 18:00. 
Á öðrum tímum ársins er það opið eftir óskum og samkomulagi við safnvörð. Ýmsar 
uppákomur eru við safnið yfir sumartímann.  
 
Umsjón: 
Pétur Jónsson, forstöðumaður. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Markmið safnsins er að safna, skrásetja, varðveita og rannsaka muni og minjar sem hafa 
menningar- og sögulegt gildi fyrir viðkomandi héruð (báðar Húnavatnssýslur og 
Strandasýslu) og íbúa þeirra. Safnið rannsakar og miðlar vitneskju um sögu og menningu 
héraðanna og setur upp fjölbreyttar og nútímalegar sýningar, bæði stórar og smáar. 
Einnig vinnur það að uppsetningu á sérsýningum í hentugu húsnæði út í héruðunum. 
Safnið leggur áherslu á að safna munum sem hafa sérstök menningarleg tengsl við 
söfnunarsvæðið umfram önnur svæði. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Við gamla hérðasskólann að Reykjum í Hrútafirði hafa verið um skeið reknar skólabúðir 
á veturna fyrir 12 ára börn víðs vegar af landinu. Um 90 krakkar koma í viku hverri og 
dvelja í fimm daga við nám, leik og ýmis félagsstörf. Yfir árið eru þetta um 2500 börn 
sem koma í þessar skólabúðir. Öll þessi börn koma á byggðasafnið og fá kennslu um fyrri 
tíma og það sem sjá má á safninu. Annars vegar er lögð áhersla á að kynna fyrir þeim 
tóvinnu og hýbýlahætti baðstofunnar og gamla bændasamfélagsins, og hins vegar fræðast 
þau um sjósókn árabáta og hákarlaveiðar eins og þær voru stundaðar hér áður.  
Ekki er um að ræða formlegt samstarf við skólastofnanir á svæðinu. En einstaka skólar 
koma þó með eitthvað af nemendum sínum á safnið. Safnið hefur hug á að koma á slíku 
samstarfi og koma því á að öll börn á vissum aldri á svæðinu komi á safnið og kynnist 
starfsemi þess og því sem þar má sjá. 
Ekki eru til nein kennsluverkefni á safninu sjálfu, en skólabúðirnar eru með verkefni sem 
þau láta nemendur hafa áður en þeir heimsækja Byggðasafnið. 
 
 
 
 
 



Selasetur Íslands 
Brekkugötu 2 
530 Hvammstangi 
 
Netfang: selasetur@selasetur.is   
Heimasíða: http://www.selasetur.is  
Sími:   451-2345 / 898-5233 
Fax:     451-2356 
 
Opnunartími: 
1. júní – 31. ágúst frá kl. 9:00 – 18:00 alla daga vikunnar. 
1. september – 15. október frá kl. 10:00 – 16:00 alla virka daga. 
Opið samkvæmt samkomulagi á öðrum tímum, upplýsingar í síma 898-5233. 
 
Umsjón: 
Hrafnhildur Ír Víglundsdóttir, framkvæmdastjóri. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Markmið Selaseturs Íslands eru í framtíðinni að: 

• Stuðla að uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu, m.a. með menntun sérhæfðra 
svæðisleiðsögumanna. 

• Safna munum og heimildum tengdum selveiðum, vinnslu selafurða og 
hlunnindabúskap. 

• Stuðla að þróun gæðahandverks. 
• Þróa umhverfisstefnu. 
• Stuðla að uppbyggingu sjálfbærra selaskoðunarstaða á Vatnsnesi í samstarfi við 

Ferðamálafélag Vestur-Húnavatnssýslu og NORCE strandmenningarverkefnið. 
 
Selasetrið veitir almenningi og skólafólki upplýsingar um sel við Ísland, veiðarhætti og 
nytjar. Það gegnir líka hlutverki almennrar upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn. Þar 
eru einnig seldir minjagripir og handverk úr héraði sem tengjast sjónum og selnum á 
einhvern hátt. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Allir skólar á öllum stigum geta komið og skoðað eða fengið allar upplýsingar um seli. 
Engin kennsluverkefni eru til sem stendur en ætlunin er að bæta úr því.  
Uppstoppaðir selir á sýningu Selasetursins eru flestir í glerkössum en einn er við 
innganginn og hann mega safngestir snerta, eins eru skinn og fleiri hlutir sem má snerta 
að vild. 
Einnig er verið að vinna að því að setja á laggirnar öflugt rannsóknarstarf t.d. í samstarfi 
við Hólaskóla og Sjávarútvegsráðuneytið. 



Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi 
Árbraut 29 
540 Blönduósi 
 
Netfang: textile@simnet.is  
Heimasíða: http:// www.simnet.is/textile 
Sími:    452-4067 
Fax: 452-4646 
 
Opnunartími: 
Safnið er opið alla daga frá 1. júní – 31. ágúst frá kl. 10:00 – 17:00. Annars eftir 
samkomulagi. 
 
Umsjón: 
Elín S. Sigurðardóttir, forstöðumaður. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Safnið er fyrst og fremst safn heimagerðra tóvinnu- og textílmuna. Þar eru einnig til sýnis 
fallegir þjóðbúningar og listfengar hannyrðir, svo og ýmiss konar áhöld sem notuð voru 
við gerð viðkomandi muna.  
Halldórustofa er svo sérstök deild innan safnsins og kennd við Halldóru Bjarnadóttur 
(1873-1981). Einnig eru einkasýningar á hverju ári þar sem safnið býður textíllistafólki 
að sýna verk sín. 
 
Starfsmarkmið safnsins er: 

• Að leggja skuli höfuðáherslu á söfnun og varðveislu hverskyns tóvinnu og 
hannyrða 

• Að muni sem tengjast viðkomandi verkiðnaði sé nauðsynlegt að varðveita í 
safninu 

• Að safnið sé lifandi vettvangur fyrir kynningar og fræðslu á handverki fyrri tíma, 
sem var þáttur af daglegum störfum á heimilum. 

• Að dyr safnsins standi opnar þeim sem vilja stunda rannsóknir á safnmunum. 
• Að hlúa að Halldórustofu, sem er sérstök deild innan safnsins en Halldóra gaf 

síðustu eigur sínar til þess. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Safnfræðsla fyrir skólabörn hefur verið fastur liður í starfsemi safnsins til margra ára og 
er ætlunin að auka þennan þátt í starfsemi þess. 
Þá er nokkuð algengt að nemendur óski aðstoðar við heimildaöflun vegna ritgerða eða 
annarra verkefna. Síðastliðin ár hefur nemendum frá Háskóla Íslands, Háskólanum á 
Akureyri og Hólaskóla verið liðsinnt vegna ritgerðarvinnu. Einnig er veitt aðstoð vegna 
rannsókna á útsaumi, prjóni eða munsturgerð. Þessi þáttur í starfsemi safnsins á 
væntanlega eftir að stóraukast ekki aðeins vegna nemenda frá Íslandi heldur einnig 
nemenda og annarra sem sinna margskonar listnámi víðsvegar í heiminum. 



Náttúrustofa Norðurlands vestra 
Aðalgötu 2 
550 Sauðárkrókur 
 
Netfang: nnv@nnv.is  
Heimasíða: http://www.nnv.is  
Sími: 453-7999 
 
Opnunartími: 
Frá kl. 9:00 – 17:00 alla virka daga. 
 
Umsjón: 
Þorsteinn Sæmundsson, forstöðumaður. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Hlutverk stofunnar er að rannsaka og varðveita gögn um náttúru landsins og sjá um 
fræðslu um náttúru og náttúruverndarmál til almennings. Einnig eru stundaðar ýmsar 
jarðfræðirannsóknir. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Stefnt er að því að standa fyrir sýningum og fyrirlestrum fyrir almenning og nemendur á 
öllum skólastigum og efla vitund þeirra um þennan málaflokk. Unnið hefur verið að 
kennsluverkefnum sem tengjast safninu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Byggðasafn Skagfirðinga 
Minjahúsinu 
Aðalgötu 16b 
550 Sauðárkrókur 
 
Netfang: bsk@skagafjordur.is   
Heimasíða: www.skagafjordur.is/byggdasafn  
Sími: 453-6173, 453-5097 
 
Opnunartími: 
Skrifstofur eru opnar frá kl. 9 – 5 alla virka daga.  
Sýningar eru opnar alla daga frá 1. júní – 31. ágúst frá kl. 13:00 – 18:00.  
Yfir vetartímann er opið eftir samkomulagi. 
 
Umsjón: 
Sigríður Sigurðardóttir, forstöðumaður safnsins. 
Guðný Zoëga deildarstjóri, fornleifadeildar. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Í Minjahúsinu er safnið með sýningar og megin geymslur svo og starfstöð skráninga og 
rannsókna, þar er einnig til húsa Fornleifadeild Byggðasafns Skagfirðinga. 
Í húsinu eru tvær sýningar í gangi, Gömlu verkstæðin og Margt býr í moldinni. 
Margt býr í moldinni er  sérsýning um fornleifarannsóknir í Skagafirði sem Fornleifadeild 
Byggðasafnsins og Hólarannsóknin hafa staðið fyrir og/eða  verið í samvinnu um við 
aðrar stofnanir. Kynntar eru rannsóknir að Hólum, Kolkuósi og Keldudal, í Glaumbæ, á 
Langholti, í Austurdal, Vesturdal og víðar.  Þessi sýning  stendur yfir í 3 ár. 
Gömlu verkstæðin er hins vegar önnur af fastasýningum Byggðasafnsins og sýna þau 
nákvæmlega aðbúnað manna á 20. aldar verkstæðunum. Tvö þeirra voru flutt í heilu lagi í 
Minjahúsið:  Vélaverkstæði Jóns Nikodemussonar hitaveitustjóra sem hann reisti árið 
1937  og  Trésmíðaverkstæði Ingólfs Nikodemussonar, sem hann vann í frá 1944.  Á 
sýningunni eru einnig Úrsmíðaverkstæði Jörgens Franks Michelsens sem starfaði á 
Króknum frá 1909 – 1935  í heilu lagi og Söðlasmíðaverkstæðið, sem samsett er úr 
munum sem sýna þróun reiðvera og handverkfæra þeim tengdum frá 1850 – 1950. 
Auk verkstæðanna er glæsilega uppgerður Ford A bíll, árgerð 1930, á sýningunni. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Nemendum á öllum skólastigum er boðið að fá leiðsögn um sýningarnar eftir 
samkomulagi. Sérstaklega er yngri börnum boðið að koma, frá leikskólaaldri til 10 ára. 
Þá eru leikföng á svæðinu og reynt að gera heimsóknina sem vísindalegasta. 
 
 
 
 



Byggðasafn Skagfirðinga 
Glaumbæ 
560 Varmahlíð 
 
Netfang: bsk@skagafjordur.is 
Heimasíða: http://www.skagafjordur.is/byggdasafn  
Sími: 453-6173 
Starfsemi safnsins nær yfir allar byggðir Skagafjarðar. Það hefur tvær megin 
starfsstöðvar, í Glaumbæ og á Sauðárkróki. Það er með sýningar á fimm stöðum: í 
Minjahúsinu á Sauðárkróki, í gamla bænum í Glaumbæ, í Áshúsi við Glaumbæ, í 
Vesturfarasetrinu á Hofsósi og á Hólum í Hjaltadal.  
  
Opnunartími: 
Skrifstofur eru opnar frá 9:00-17:00 alla virka daga  
Sýningar í gamla bænum í Glaumbæ eru opnar alla daga frá 1. júní – 20. september frá kl. 
9:00 – 18:00.  
Sýningar í Áshúsi eru opnar alla daga frá 1. júní –  10. september, frá kl.  9 :00 -18:00. 
Utan þess tíma er opið eftir samkomulagi. 
Kaffistofan Áskaffi er til húsa í Áshúsinu og er hún opin eins og sýningarnar þar.   
Á jólaföstu er Áshúsið  opið  síðustu helgi fyrir jól og fjallar þá um jólahald fyrr á tímum.  
 
Umsjón: 
Sigríður Sigurðardóttir, forstöðumaður. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Hlutverk  Byggðasafns  Skagfirðinga  er að safna, rannsaka og sýna minjar úr 
Skagafjarðarhéraði. Á  sýningum safnsins er áhersla lögð á að sýna daglegt umhverfi og 
húsbúnað á skagfirskum heimilum og muni sem tengjast landbúnaði  (í Glaumbæ 
og Áshúsi), búháttabreytingum í kjölfar iðnvæðingar  (í Minjahúsinu Sauðárkróki), 
ferðalögum (á sýningunni Annað land - Annað líf í Veturfarasetrinu) og torfhleðslu. 
Á sýningunni í gamla bænum í Glaumbæ er fjallað um mannlíf í torfbæjum á 19. öld og 
fram undir miðja 20. öldina. 
Á sýningasamstæðunni í Áshúsi er fjallað um heimilisbúnað, 300 ára kaffisögu, 
þjóðbúninga og útskorna nytjahluti. Megin uppistaða sýningar um heimilisbúnað á 20. 
öld eru munir úr búi Moniku Helgadóttur, átta barna móður og bónda á Merkigili. Í bland 
eru munir úr eldri búum, nýir og heimasmíðaðir. Þar er einnig hægt að skoða tvo 
glæsilega skautbúninga. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Nemendum á öllum skólastigum er boðið upp á leiðsögn um  sýningar safnsins og húsin, 
allan ársins hring, eftir samkomulagi. Áhersla er lögð á þætti sem viðkomandi hópur fer 
fram á.  Kennslukverið Súrt og sætt fjallar um gamla íslenska matinn. Það er sent út til 
kennara í tengslum við heimsókn til safnsins, ef óskað er eftir því. 
Á heimasíðunni er gagnabanki sem inniheldur 6 smárit. Þau heita Þróun torfbæja, 
Kvenfélög við aldahvörf, Kirkjur í Skagafirði, Gamlir byggingarhættir, Eldamennska í 
torfbæ, Mark Watson  og Torf til bygginga. 



Vatnalífssýningin Hólum í Hjaltadal 
Hólar í Hjaltadal 
551 Sauðárkrókur 
 
Netfang: bjakk@holar.is  
Heimasíða: http:// www.holar.is 
Sími: 455-6386 
 
Opnunartími: 
Safnið er opið alla daga frá miðjum maí til ágústloka frá kl. 10:00 – 18:00.  
Á vorin og haustin er opið eftir samkomulagi. 
 
Umsjón: 
Bjarni Kristófer Kristjánsson, forstöðumaður. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Hlutverk vatnalífssýningarinnar á Hólum er að kynna og veita fræðslu um lífríki íslenskra 
vatna. Einnig er sýningin, rannsóknastofur og önnur aðstaða sem henni fylgir notuð til 
rannsókna á atferli, vistfræði og þróunarfræði ferskvatnslífvera. Sýningin er byggð á 
nýjustu þekkingu í vatnalíffræði. Hún þróast stöðugt, breytist og er endurnýjuð. Áhersla 
hefur verið lögð á að sýna lífverur í náttúrulegu umhverfi þeirra og veita góðar 
upplýsingar um vistfræði þeirra. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Reynt er að fræða sýningargesti á persónulegan hátt og er því alltaf í boði leiðsögn. Auk 
fræðslu almennings hefur sýningin nýst til námskeiðahalds fyrir ýmsa hópa s.s. 
líffræðikennara og erlenda háskólanema. Aðstaða sýningarinnar hefur einnig nýst við 
rannsóknir háskólanema, í grunn og framhaldsskólanámi, undir leiðsögn sérfræðinga 
Hólaskóla. 
Á hverju ári koma margir grunnskólar í heimsókn að Hólum. Þar hafa þeir m.a. verið 
fræddir um lífríki ferskvatns og líffræði ferskvatnsdýra. Sérstakt samstarf hefur verið haft 
við grunnskóla í Skagafirði og koma t.d. allir nemendur í 6. bekk Árskóla hvert haust og 
vinna verkefni undir leiðsögn sérfræðinga Hólaskóla.  
Auk þessa heimsókna er Hólaskóli í samstarfi um rannsóknir, er tengjast ferskvatnslífi, 
við ýmsar innlendar og erlendar rannsóknarstofnanir og skóla. Má þar nefna 
Veiðimálastofnun, Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Náttúrurannsóknastöðina við 
Mývatn, Háskólann í Guelph Canada og ýmsa aðra. Þessi tengsl hafa reynst mikilvæg í 
öllum þeim rannsóknum sem farið hafa fram á Hólum og einnig í starfsemi og 
uppbyggingu vatnalífssýningarinnar. 
Ekki er til sérstakt kennsluefni er tengist safninu, en Sólrún Harðardóttir kemur að því að 
leiðbeina skólahópum. Hún hefur samið fjölmargar kennslubækur í náttúrufræði og 
starfar við Hólaskóla. 
Ekki er gert ráð fyrir því í safninu að safngestir snerti lífverurnar þar sem það veldur þeim 
óþægindum. Því reynir starfsfólk vatnalífssýningarinnar að lágmarka það og fylgist vel 
með vellíðan þeirra lífvera sem hjá þeim dvelja.  
 



Vesturfarasetrið á Hofsósi 
565 Hofsós 
 
Netfang: hofsos@hofsos.is 
Heimasíða: http://www.hofsos.is/heim.html 
Sími: 453-7935 
 
Opnunartími: 
Setrið er opið alla daga frá 1. júní - 1. september frá kl. 11:00 - 18:00. Annars eftir 
samkomulagi 
 
Umsjón: 
Valgeir Þorvaldsson, forstöðumaður. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Ríkisstjórn Íslands fól Vesturfarasetrinu á Hofsósi það hlutverk að vera miðstöð 
samskipta við fólk af íslenskum ættum sem býr í Norður-Ameríku. Eitt af hlutverkum 
Vesturfarasetursins er að vinna að uppbyggingu gamla þorpskjarnans til þjónustu og 
afþreyingar fyrir Vestur-Íslendinga og aðra sem hafa áhuga á þessum þætti í sögu 
þjóðarinnar hérlendis og erlendis. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Kennarar eru velkomnir með bekki sína með því skilyrði að heimsóknin sé undirbúin og 
skýr tilgangur sé með henni. 
Eitthvað er til af kennsluverkefnum til nota á setrinu en einnig er kennurum velkomið að 
koma með sín eigin verkefni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Síldarminjasafnið Siglufirði 
Snorragata 15 
580 Siglufjörður 
 
Netfang: herring@siglo.is 
Heimasíða: http://herring.siglo.is/is/ 
Sími: 467-1604 
 
Opnunartími 
Safnið er opið alla daga frá 20. júní – 20. ágúst frá kl. 10:00 – 18:00. 
Á vorin og haustin er opið frá kl. 13:00 – 17:00.  
Annars eftir samkomulagi. 
 
Umsjón: 
Örlygur Kristfinnsson, safnstjóri. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Hlutverk safnsins er að safna, varðveita og sýna hvers kyns muni sem tengjast síldarsögu 
Íslendinga. Síldarminjasafnið er landssafn um síldarútveginn á Íslandi eins og hann gekk 
fyrir sig í 100 ár, frá 1868 – 1968. 
 
Síldarminjasafnið er stærsta sjóminja- og iðnaðarsafn á Íslandi og hefur hlotið 
margskonar verðlaun og viðurkenningar, s.s. Íslensku safnverðlaunin 2000 og 
Evrópuverðlaun safna 2004 þegar Síldarminjasafnið var valið besta nýja iðnaðarsafn 
Evrópu. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Nemendum á öllum skólastigum er boðið upp á leiðsögn um safnið eftir samkomulagi. Í 
undirbúningi eru verkefni sem unnin verða í náinni samvinnu við kennara í Grunnskóla 
Siglufjarðar og fleiri skólum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Náttúrugripasafn Ólafsfjarðar 
Aðalgötu 14 
625 Ólafsfjörður 
 
Heimasíða: http://www.olafsfjordur.is/ 
Sími: 466-2651 
 
Opnunartími: 
Frá 1. júní – 31. ágúst er opið alla daga nema mánudaga frá kl. 14:00 – 17:00 
Utan opnunartíma má hafa samband við safnvörð og er þá opið eftir samkomulagi. 
 
Umsjón: 
Alda Traustadóttir. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Safnið er fyrst og fremst fuglasafn en unnið er að uppbyggingu á plöntusafni. Þó er þar 
líka ísbjörn, refur í greni og geithafur.  
Sýningarskrár eru til á allmörgum tungumálum. 
 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Leik- og grunnskólanemendum er boðið upp á leiðsögn um safnið eftir samkomulagi. 
Til er kennsluverkefni sem henta nemendum allt frá 3. bekk og upp í 7.- 8. bekk.  
Einnig er til hópverkefni fyrir sama aldurshóp. 
Á safninu eru til þjóðsögur sem tengjast því sem þar er að sjá og nágrenni Ólafsfjarðar. 
Bæði getur safnvörður sagt þessar sögur eða nemendur lesið þær sjálfir eftir því sem við 
á.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Byggðasafnið Hvoll 
v/ Karlsrauðatorg 
620 Dalvík 
 
Netfang: hvoll@dalvik.is  
Heimasíða: www.dalvik.is/byggdasafn 
Sími: 466-1497 
 
Opnunartími: 
Frá 1. júní – 1. september er opið alla daga frá kl. 11.00 – 18.00 
Á veturna er opið alla laugardaga kl. 14.00 – 17.00 og eftir samkomulagi 
 
Umsjón: 
Íris Ólöf Sigurjónsdóttir, forstöðumaður. 
 

Hlutverk/starfsemi: 
Hlutverk safnsins er að safna, skrásetja, varðveita, forverja og rannsaka minjar, svo sem 
forngripi, kirkjugripi, listmuni, nytjahluti. Einnig myndir, hljóðritanir og skráðar 
heimildir um þjóðhætti og kynna þær almenningi jafnt innanlands sem utan. Skilgreint 
hlutverk byggðasafns samkvæmt lögum er eftirfarandi: „Byggðasöfn bera ábyrgð á 
söfnun á afmörkuðum landssvæðum og á sýningu muna sem telja má einkennandi eða 
hafa sögulegt gildi fyrir hlutaðeigandi byggðalag eða landsfjórðung.“  
 
Starfsemi safnsins felst í að vinna að því að allir þættir safnastarfsins sé uppfylltir.  
 
Sýningar:  
Sýningar safnhússins eru eftirfarandi. Tvö herbergi eru tileinkuð þjóðþekktum 
svarfdælingum þeim Kristjáni Eldjárni, forseta og Jóhanni Péturssyni, Svarfdælingi sem 
um tíma var hæsti maður heims. Náttúrugripir safnsins eru margvíslegir og eru yfir 100 
uppstoppaðir fuglar á safninu. Minningasýning um jarðskjálftann 1934 gefur gestum 
safnsins innsýn í ástandið í byggðalaginu daginn sem skjálftinn varð. Byggðasafnshlutinn 
er stærstur hluti safnkostsins. Þar má sjá ýmis áhöld og innanstokksmuni frá fyrri tíð sem 
vitna um þróun verkmenningar svæðisins. 
 

Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Leik- og grunnskólanemendum er boðið upp á leiðsögn um safnið eftir samkomulagi. 
Verið er að vinna vefleiðangur sem tengist fuglum og Friðlandi Svarfdæla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dýragarðurinn á Krossum 
Krossum 
621 Dalvík 
 
Netfang: dyragardurinn@dyragardurinn.com 
Heimasíða: http://www.dyragardurinn.com/ 
Sími: 466-1975 og 897-6075 
 
Opnunartími: 
Á sumarin er opið 1. júní – 30. ágúst frá kl. 12:00 – 17:00 alla daga. 
Þá er líka sá möguleiki að opna sérstaklega á öðrum tímum dagsins fyrir hópa. 
Á haustin  og veturna er ekki reglulegur opnunartími en tekið á móti skólahópum og 
öðrum eftir samkomulagi.  
 
Umsjón: 
Snorri Snorrason. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Dýragarðurinn var opnaður í lok júlí 2005.  
Í garðinum má sjá eftirfarandi dýr: hesta, kýr, kindur, geitur, svín, hænur, endur, kanínur, 
ketti, refi, fashana, skrautdúfur og ungviði tengd þessum dýrum.  
 
Þarna er líka stórt veitingatjald og hægt að fá keyptar veitingar eða koma með sitt eigið 
nesti og nota aðstöðuna. Stór hoppudýna (svokallaður ærslabelgur 100m²) er á svæðinu 
auk nokkurra fótstiginna bíla fyrir 3 – 8 ára krakka.  
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Ekki er enn komið á neitt skipulagt samstarf við skóla en foreldrafélög hafa töluvert sótt í 
að koma í heimsókn. 
 
Hægt er að klappa öllum dýrunum og þeir sem vilja geta fengið að halda á kanínunum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flugsafn Íslands 
Akureyrarflugvöllur 
600 Akureyri 
 
Netfang: flugsafn@flugsafn.is 
Heimasíða: http://www.flugsafn.is/ 
Sími: 863-2835 
 
Opnunartími: 
1. júní til 31. ágúst er opið fimmtudaga til sunnudaga frá kl. 14:00 – 17:00 og eftir 
samkomulagi. 
1. september til 31. maí er opið á laugardögum frá kl. 14:00 – 17:00 og eftir 
samkomulagi.  
 
Umsjón: 
Svanbjörn Sigurðsson. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Hlutverk safnsins er að safna öllu sem tengist flugi hvort sem það er saga eða gripir.  
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Safnið tekur á móti skólum svo og öðrum hópum. Ekki eru til nein kennsluverkefni í 
safninu en safnvörður sem tekur á móti hópum segir frá því sem sjá má. 
 
Flesta sýningargripi má snerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lystigarður Akureyrar 
Eyrarlandsholt 
600 Akureyri 
 
Netfang: lystigardur@akureyri.is 
Heimasíða: http://www.lystigardur.akureyri.is/ 
Sími: 462-7487 
 
Opnunartími: 
Garðurinn er opinn 1. júní til 30. september á virkum dögum frá kl. 8:00 – 22:00 og um 
helgar frá kl. 9:00 – 22:00. 
 
Umsjón: 
Björgvin Steindórsson. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Hlutverk garðsins er margþætt. Áhersla er fyrst og fremst lögð á að finna með 
innflutningi og prófunum, fallegar, harðgerar, erlendar plöntur sem eftirsóknarvert er að 
rækta hérlendis. Garðurinn er almenningsgarður sem nýtist fólki til fróðleiks og 
skemmtunar. Hann er rómaður fyrir fegurð og mikinn fjölda tegunda.  
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Nemendum á öllum skólastigum er frjálst að skoða garðinn. Upplýsingar eru veittar til 
kennara og fararstjóra ef þess er óskað. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Minjasafnið á Akureyri 
Aðalstræti 58 
600 Akureyri 
 
Netfang: akmus@akmus.is 
Heimasíða: http://www.akmus.is/ 
Sími: 462-4162 
 
Opnunartími: 
Opið laugardaga og sunnudaga frá kl:14:00 – 16:00 og eftir samkomulagi 
 
Umsjón: 
Guðrún María Kristinsdóttir, safnastjóri. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Markmið Minjasafnsins er að safna, varðveita og rannsaka menningarsögulegar minjar, 
einkum þær sem eru lýsandi fyrir daglegt líf og atvinnuvegi í Eyjafirði. Safninu ber í 
sýningum sínum að gefa góða innsýn í sögu og menningu héraðsins, og skal veita 
almenningi og skólanemendum í héraðinu fræðslu. 

Í starfi sínu leitast starfsfólk Minjasafnsins á Akureyri við að auka þekkingu fólks í Eyjafirði á sögu þess og 
uppruna. Minjasafnið stuðlar að því að gera Eyjafjörð eftirsóknarverðan til búsetu og fyrir ferðamenn.  

Sýningar 

Í safninu eru bæði grunnsýningar sem rekja sögu héraðsins, og skammtímasýningar um 
ýmis efni. 
 
Minjasafnskirkjan  
Gegnir tvíþættu hlutverki annars vegar sem safnahús og hins vegar sem guðshús. Hún er 
notuð við safnakennslu t.d. fyrir jól þar sem gamlir jólasiðir og venjur eru kynntar.  
 

Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Safnið leggur áherslu á þjónustu við nemendur og kennara á öllum skólastigum. Tekið er 
mið af námsskrá hvers skólastigs og hvernig efni sýninga fellur að náminu. Safnið býður 
einnig hópum utan skólakerfisins þjónustu sína.  
 
 
 
 
 
 



Iðnaðarsafnið á Akureyri 
Krókeyri við Drottningabraut 
600 Akureyri 
 
Netfang: idnaðarsafn@simnet.is 
Heimasíða: http://akmus.is/idnadar.htm 
Sími: 462-3600 
  
Opnunartími:  
Opið daglega frá 1. júní til 15. sept milli kl. 13:00 – 17:00.  
Aðra daga ársins á laugardögum milli kl. 14:00 – 16:00 og eftir samkomulagi. 
 
Umsjón: 
Jón Arnþórsson. 
 
Hlutverk / starfsemi: 
Iðnaðarsafnið var stofnað til að minnast síðastliðinnar aldar í iðnaði á Akureyri. Þá var 
framleiðslan mjög fjölbreytt og má þar nefna skinn, skó, súkkulaði, gosdrykki, húsgögn 
og málningu. 
Á safninu eru vélar og verkfæri af öllum stærðum og gerðum. Þar er einnig að finna 
framleiðsluvörur, auglýsingar og sveinstykki. 
 
Stærsti safngripurinn er eikarbáturinn Húni II, sem var smíðaður hjá skipasmíðastöð KEA 
árið 1963. Báturinn liggur nú við Torfunesbryggju við Kaupangsgil í miðbæ Akureyrar. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Minjasafnið á Akureyri sér um safnfræðslu á Iðnaðarsafninu og eru dagskrár í mótun en 
hægt er að taka á móti hvort sem er hópum úr leikskólum, grunnskólum eða 
menntaskólum. 
 
 
 
 
 
 



Náttúrufræðistofnun Íslands, Akureyrarsetur 
Borgir, Norðurslóð 
600 Akureyri 
 
Netfang: nia@ni.is 
Heimasíða: http://www.ni.is 
Sími: 460-0500 
 
Opnunartími: 
Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9:00 – 16:00. 
 
Umsjón: 
Dr. Kristinn J. Albertsson, forstöðumaður. 
 
Hlutverk /starfsemi: 
Náttúrufræðistofnun Íslands er ríkisstofnun sem heyrir til Umhverfisráðuneytisins. 
Á setrum stofnunarinnar í Reykjavík og á Akureyri starfa milli 50 og 60 manns við 
margvíslegar rannsóknir og vöktun á náttúru landsins. Þá sinnir stofnunin ráðgjöf um 
landnotkun og nýtingu náttúruauðlinda sem og fræðslu til skóla og almennings. 
 
Helstu verkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands eru að:  

- annast rannsóknir á náttúru Íslands á sviði grasafræði, jarðfræði og dýrafræði; 
- byggja upp gagnabanka um náttúru landsins og varðveita eintök dýra, plantna og 

steinda; 
- meta verndargildi tegunda, búsvæða og vistkerfa og veita ráðleggingar um 

hóflega landnotkun og nýtingu náttúruauðlinda; 
- rannsaka stofnstærðir og veiðiþol villtra fugla og spendýra 
- annast fuglamerkingar 
- afla gagna um skriðuföll á landinu og hættu af þeirra völdum; 
- vinna útbreiðslukort dýrategunda, gróðurkort, búsvæðakort og jarðfræðikort; 
- miðla fræðslu til skóla og almennings og aðstoða við gerð náttúrusýninga; 
- varðveita í bóka- og skjalasafni gögn og niðurstöður rannsókna á náttúru landsins 

Á Náttúrufræðistofnun Íslands er varðveitt mikið safn heimilda og náttúrugripa. 
Stofnunin rekur Náttúrugripasafn Íslands í Reykjavík sem er í eigu ríkisins og hafði 
umsjón með rekstri Náttúrugripasafnsins á Akureyri sem er í eigu bæjarins allt fram til 
haustsins 2000 þegar safninu var lokað. 

Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Mikill fjöldi skólafólks heimsótti Náttúrugripasafnið á Akureyri á ári allt fram til ársins 
2000. Í septemberlok það ár var safninu lokað og sýningarmunum pakkað niður í kassa. 
Enn er óráðið hvað gert verður í náttúrugripasafnsmálum Akureyringa. 
 
 
 



Nonnahús 
Aðalstræti 54 
600 Akureyri 
 
Netfang: nonni@nonni.is 
Heimasíða: http://www.nonni.is/ 
Sími: 462-3555 
 
Opnunartími: 
Safnið er opið daglega frá 1. júní til 1. september frá kl. 10:00 – 17:00. 
Ef óskað er eftir að heimsækja safnið utan hefðbundins opnunartíma er reynt að verða við 
því eftir bestu getu.   
 
Umsjón: 
Brynhildur Pétursdóttir. 
 
Hlutverk / starfsemi: 
Nonnahús er safn sem er helgað minningu Jóns Sveinssonar,  rithöfundar og jesúítaprests. 
Safnið er í eigu Zontaklúbbs Akureyrar og hefur verið starfrækt síðan 1957. 
 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla 
Í skólaheimsóknum er bæði verið að fjalla um bækur Nonna og svo er húsið hans eitt af 
elstu húsum Akureyrar og dæmigert kaupstaðahús. Í húsinu er gamalt eldhús og hægt er 
að fjalla þar um gamlar matarvenjur. 
 
Nonnahús og Minjasafn Akureyrar eru í samstarfi hvað varðar safnakennslu. 
 
Kennarar geta einnig komið með sín eigin verkefni sem hægt er að vinna í húsinu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smámunasafn Sverris Hermannssonar 
Sólgarður, Eyjafjarðarsveit 
601 Akureyri 
 
Netfang: stekkjar@nett.is 
Heimasíða: http://smamunasafn.is  
Sími: 463-1261 
 
Opnunartími: 
Safnið er opið frá 15. maí - 15. september, kl. 13:00 – 18:00 alla daga vikunnar. 
Þess utan geta hópar fengið að heimsækja safnið í samráði við safnstjóra. 
 
Umsjón: 
Guðrún Steingrímsdóttir, safnvörður. 
 
Hlutverk / starfsemi: 
Smámunasafnið eins og það hefur verið nefnt hefur þá sérstöðu að vera ekki safn 
einhverra ákveðinna hluta heldur allra mögulegra hluta.  Hversdagslegir hlutir eru þar 
mitt á meðal afar óhefðbundinna hluta. Því hefur safnið stórkostlegt menningarlegt gildi 
fyrir okkur og komandi kynslóðir. 
Safn sem kemur víða við og sérstaklega varðandi byggingarsögu timburhúsa. 
 
Upplýsingar um samstarf við skóla: 
Ekki eru til nein kennsluverkefni sem tengjast safninu en þó er töluvert um að skólar 
komi með hópa í heimsókn. 

Veitingaaðstaða er í safninu, þar er hægt að kaupa kaffi og meðlæti. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heimildir vegna safnalista 
 
Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna. [2001.] http://www.simnet.is/ofeigur    
     [Sótt 15. október 2006.] 
  
Byggðasafnið Hvoll á Dalvík. [Án árs.] www.dalvik.is/byggdasafn [Sótt 22. október  
     2006.] 
 
Byggðasafn Skagfirðinga [Án árs.]  
    http://www.skagafjordur.is/default.asp?cat_id=391 [Sótt 15. október 2006.] 
 
Dýragarðurinn Krossum. [Án árs.] http://www.dyragardurinn.com/ [Sótt 22. október 
     2006.] 
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     október 2006.] 
 
Galdrasýning á Ströndum. [2005.] http://www.galdrasyning.is [Sótt 25. 
     október 2006.] 
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     2006.] 
 
Minjasafnið á Akureyri. [2006.] http://www.akmus.is/ [Sótt 22. október 2006.] 
 
Náttúrufræðistofnun Íslands. http://www.ni.is [Sótt 22. október 2006.] 
 
Náttúrustofa Norðurlands vestra. [Án árs.] http://www.nnv.is [Sótt 15. október 2006.] 
 
Nonnahús. [Án árs.] http://www.nonni.is/ [Sótt 10. nóvember 2006.]  
 
Ólafsfjarðarbær. [Án árs.] http://www.olafsfjordur.is/ [Sótt 22. október 2006.] 
 
Selasetur Íslands Hvammstanga. [Án árs.] http://www.selasetur.is [Sótt 15. október  
     2006.] 
 
Smámunasafn - Sverris Hermannssonar húsasmíðameistara. [Án árs.]   
     http://smamunasafnid.is [Sótt 22. október 2006.] 
 
 Sauðfjársetur á Ströndum. [2006.] http://www.strandir.is/saudfjarsetur/ [Sótt 15.  
     október 2006.] 
 
Umhverfisvefurinn.  [Án árs.]  
     http://www.umvefur.is/safnavefur/nordurland [Sótt 18. september 2006.] 



 
 
Vesturfarasetrið á Hofsósi. [Án árs.] http://www.hofsos.is/heim.html [Sótt 22.  
     október 2006.] 
 
Örlygur Kristfinnsson. [2006.] Síldarminjasafn Íslands á Siglufirði.  
     http://herring.siglo.is/is/ [Sótt 22. október 2006.] 
 
 
Heimildamenn sem haft var samband við vegna safnalista. 
 
Alda Traustadóttir. 2006. Símaviðtal höfunda við Öldu Traustadóttur, umsjónarmann  
     Náttúrugripasafnsins í Ólafsfirði, 7. nóvember. 
 
Ásbjörn Þorgilsson. 2006. Símaviðtal höfunda við Ásbjörn Þorgilsson, forstöðumann  
     Sögusýningar í Djúpavík, 12. nóvember. 
 
Bjarni Kristófer Kristjánsson. 2006. Tölvupóstur til höfunda, 13.  
     nóvember. 
 
Björgvin Steindórsson. 2006. Símaviðtal höfunda við Björgvin Steindórsson, 
    umsjónarmann Lystigarðsins á Akureyri, 6. október.  
 
Brynhildur Pétursdóttir. 2006. Símaviðtal höfunda við Brynhildi Pétursdóttir, safnvörð   
     í Nonnahúsi, 15. nóvember. 
 
Elin S. Sigurðardóttir. 2006. Símaviðtal höfunda við Elínu S. Sigurðardóttur,  
     forstöðumann Heimilisiðnaðarsafnsins á Blönduósi, 3. nóvember. 
 
Guðrún Steingrímsdóttir. 2006. Tölvupóstur til höfunda, 6. október.  
 
Haraldur Þór Egilsson. 2006. Símaviðtal höfunda við Harald Þór Egilsson, safnakennara  
     á Minjasafninu á Akueyri, 13. nóvember. 
 
Hrafnhildur Ír Víglundsdóttir. 2006. Tölvupóstur til höfunda, 2. nóvember. 
 
Íris Ólöf Sigurjónsdóttir. 2006. Tölvupóstur til höfunda, 3. október. 
 
Jón Jónsson. 2006. Símaviðtal höfunda við Jón Jónsson, fyrrverandi forstöðumann  
     Sauðfjárseturs á Ströndum, 25. október. 
 
Kristinn J. Albertsson. 2006. Símaviðtal höfunda við Kristinn J. Albertsson,  
     forstöðumann Náttúrufræðistofnunar Íslands, Akureyrarseturs, 29. september. 
 
Pétur Jónsson. 2006. Símaviðtal höfunda við Pétur Jónsson, forstöðumann  
     Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna, 15. október. 



 
Sigríður Sigurðardóttir. 2006. Tölvupóstur til höfunda, 15. nóvember. 
 
 
Sigurður Atlason. 2006. Tölvupóstur til höfunda, 23. október. 
 
Snorri Snorrason. 2006. Símaviðtal höfunda við Snorra Snorrason, eiganda   
     Dýragarðsins á Krossum, 13. nóvember. 
 
Svanbjörn Sigurðsson. 2006. Símaviðtal höfunda við Svanbjörn Sigurðsson,    
     umsjónarmann Flugsafns Íslands, 6. október. 
 
Valgeir Þorvaldsson. 2006. Símaviðtal höfunda við Valgeri Þorvaldsson, forstöðumann  
     Vesturfarasetursins á Hofsósi, 17. nóvember. 
 
Örlygur Kristfinnsson. 2006. Tölvupóstur til höfunda, 6. október.  
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1. Inngangur 

Hér kemur þriðji hluti af þremur í lokaverkefni okkar við Kennaraháksóla Íslands. 

Um er að ræða kennsluverkefni ásamt svörum fyrir tvö söfn á þessu svæði sem við tókum 

fyrir. Einnig eru kennsluhugmyndir sem nýta mætti sem kveikju áður en farið er af stað í 

safnaheimsókn eða til að hnykkja á því sem fyrir augu bar og nemendur upplifðu. 

Kennsluverkefnin tengjast Selasetri Íslands á Hvammstanga og Byggðasafninu 

Hvoli á Dalvík. Hjá hvoru safni eru tvö kennsluverkefni sem ganga út á það sama en þó 

er þyngdarmunur á þeim þar sem þau eru annars vegar ætluð fyrir yngsta stig og hins 

vegar fyrir miðstig. Verkefnin er hvort sem er hægt að vinna sem einstaklingsverkefni 

eða í paravinnu. Vert er þó að huga að því að verkefnin sem ætluð eru fyrir yngsta stig 

eru miðuð við 3.-4. bekk þar sem nemendur þurfa að skrifa svolítið og leita sér 

upplýsinga í bókum eða á veggspjöldum. Hins vegar gætu þau hentað vel í paravinnu 

með blönduðum aldurshópum.  

Markmiðin sem við miðum við er að finna í Aðalnámskrá grunnskóla, 

náttúrufræði- og samfélagsfræðihluta.  

Yngsta stig: 

Lykilorðin á yngsta stigi eru m.a. forvitni, leit, leikur, upplifun, spurningar, umræður og 

vettvangskannanir (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði 1999:17). 

Með þessu verkefni viljum við ná því fram að nemendur okkar geti skráð athuganir sínar 

á skilmerkilegan hátt og leitað eftir upplýsingum í viðeigandi heimildum og á vettvangi 

og hafa frumkvæði í að afla sér upplýsinga. Síðast en ekki síst að vera jákvæð gagnvart 

þeim verkefnum sem þau eru að vinna.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði stendur meðal annars í áfangamarkmiðum við 

lok 4. bekkjar að nemendur eigi að: 

• Geta flokkað lífverur eftir auðsjáanlegum einkennum, s.s. í fugla, skordýr, 

plöntur, spendýr og fiska. 

• Þekkja af mynd og í sjón 

o Algengustu lífverur í sinni heimabyggð 

o Öll íslensk landspendýr 

(Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði 1999:23) 



Í Aðalnámskrá grunnskóla samfélagsfræði má finna eftirfarandi áfangamarkmið við lok 

4. bekkjar um land og þjóð þar sem nemendur eiga að: 

• skilja mikilvægi hafsins og legu landsins fyrir lífsafkomu þjóðarinnar nú og áður 

fyrr 

• þekkja til gamalgróinna atvinnuvega landsmanna og vita hvernig þeir hafa þróast í 

stórum dráttum á þessari öld og samfélagið breyst með þeim 

(Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsfræði 1999:13) 

Að nemendur fái að kynnast sögunni í gegnum merka staði hvort sem það eru byggingar 

eða hlutir í  náttúrunni, einnig í gegnum heimsóknir á söfn, setur og garða (Aðalnámskrá 

grunnskóla - samfélagsfræði 1999:15). 

Miðstig: 

Lykilorð á miðstigi eru m.a. forvitni, upplifun í lengri eða skemmri ferðum, ákveðin 

vinnubrögð og öryggi (Aðalnámskrá-náttúrufræði 1999:37). 

Á miðstigi gerum við meiri kröfur til nemenda okkar heldur en á yngsta stigi og því eru 

þau verkefni sem þeim eru ætluð aðeins þyngri. Við gerum þær kröfur að nemendur sýni 

áhuga og frumkvæði við afla sér þekkingar og geti leyst úr verkefnum á fjölbreyttan hátt.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði, áfangamarkmið við lok 7. bekkjar stendur 

meðal annars um viðhorf til umhverfis, náttúru og vísinda að nemendur eigi að: 

• Þekkja grunnþarfir og lifnaðarhætti algengra lífvera 

• Skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

(Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði 1999:39) 

Við vinnuna eiga þau að þjálfast í að vinna með öðrum, hlusta á skoðanir annarra og 

komast að sameiginlegum niðurstöðum (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði:45). 

  
 
 
 
 

 



Kennsluhugmyndir 
 

Hér koma nokkrar hugmyndir að því hvernig hægt er að vinna með nemendum áður eða 

eftir að farið er í heimsókn á söfnin. Hugmyndir þessar koma úr ýmsum áttum, frá okkar 

eigin reynslu sem kennarar en einnig úr ýmsum erlendum tímaritum. 

Fleiri skemmtilegar hugmyndir er að finna í bókunum An early start to science eftir Roy 

Richards, Margaret Collins og Doug Kincaid og Science for all children – Lessons for 

Constructing Understanding eftir Ralph Martin, Colleen Sexton og Jack Gerlovich. 

• Gaman væri fyrir skóla að koma sér upp safni gogga og fóta af fuglum. Með því 

að hafa svona safn gætu nemendur skoðað og þreifað á mismunandi goggum og 

fótum og velt fyrir sér muninum eftir því hvaða fugl á í hlut. 

• Af hverju eru fætur sundfugla eins og þeir eru, af hverju eru þeir með sundfit? 

Hægt er að útbúa eftirlíkingu af fótum fugla, gerið tvo fætur og setjið sundfit á 

annan. Prófið síðan að láta fæturna í vatn og sjá með hvorum fætinum fuglum ætti 

að ganga betur að synda. Hugsanlega væri svo hægt að fá sundkennarann í lið 

með sér og leyfa nemendum að prófa að synda með blöðkur og finna muninn. 

• Hver er munurinn á flugfjöðrum og bringudún? Leyfum nemendum bæði að 

handfjalta til að finna muninn svo og skoða í smásjá /viðsjá.  

• Fjaðrir, selskinn og vatn. Hvernig verða fjaðrir þegar þær koma í vatn? Með því 

að vera með vatn í bala er hægt að skoða hvernig hin ýmsu efni verða þegar þau 

koma í vatn. Prófum fjaðrir, selskinn, ull eða bara hvað sem er. Reynum samt að 

hafa ólík efni til að nemendur geti séð muninn.  

• Hvernig er selurinn í laginu og af hverju? Hægt væri að tálga líkan sem líktist því 

hvernig selur er í laginu. Setja það svo í vatn og láta það kljúfa vatnið, vera líka 

með aðra kubba sem eru mismunandi í laginu og sjá hvort þeir geti klofið vatnið 

eins. Komast að því af hverju selurinn er svona í laginu en ekki öðruvísi.  

• Svif / flug fugla. Búa til skutlur og sjá hvernig þær fljúga. Skiptir máli hvering 

þær eru? Hvaða skutlur fljúga best? Hvaða fuglar eru það sem fljúga sem lengst á 

milli landa og hvernig?  



• Hvernig flugdrekar fljúga best? Láta nemendur gera flugdreka, hafa þá alla eins í 

laginu en með mislanga hala, allt frá því að hafa engan hala upp í 2 – 3 m. Líka er 

hægt að prófa mismunandi efni. Til að tilraunin sé marktæk verður að prófa alla 

flugdrekana í sama skiptið vegna mismunandi vinds. 

• Hvað flýtur og hvað ekki. Láta nemendur velja sér nokkra hluti og segja til um 

hvort þeir muni sökkva eða fljóta. Síðan hvort þeir muni fljóta vel eða illa og að 

lokum láta nemendur sannprófa það. Hvernig form flýtur best? 

• Skoða muninn á selskinni og öðrum skinnum.  

• Fara með nemendur í vettvangsferð til þess að safna fjöðrum og öðru sem hægt 

væri svo að rannsaka þegar heim í skólann er komið. 

• Einangrun. Láta nemendur prófa að fara út í frost og snjó eftir að hafa einangrað 

sig með dagblöðum í stígvélunum og innan undir peysunum. Einnig sett dagblöð 

á höfuðið í staðinn fyrir húfur. Þau eru úti smástund og taka þá dagblöðin í burtu 

og athuga hvort þau finni mun. Þar sem munur verður á hvað nemendum finnst er 

gott í framhaldi af þessu að gera smá tilraun. Nokkrar krukkur eru settar út í 

frostið, þær eru fylltar af mismunandi einangrunarefnum eins og t.d. bómull, ull, 

blöðum, heyi eða álpappír. Í miðja einangrunina er síðan sett glas með heitu vatni. 

Nemendur athuga síðan hitann á vatninu á nokkurra mínútna fresti, annað hvort 

með því að stinga fingrunum í vatnið eða nota hitamæla. Hvaða efni einangrar 

best? 

• Mörg dýr nota litina til að fela sig í náttúrunni, t.d. rjúpan sem skiptir um lit eftir 

árstíðum. Verkefnið snýst um að finna út hvaða litir sjást best. Notaðir eru hlutir í 

mismunandi litum sem settir eru upp við t.d. tré og nemendur eiga að bakka þar til 

þeir geta ekki lengur greint hlutina frá bakgrunninum. Hvaða litur sést í mestri 

fjarlægð og hver í minnstri fjarlægð? 

 
 
 
 
 
 



Lokaverkefni til B.Ed. -prófs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vísindasetur eru leikvöllur hugans“ 
 

Kennsluverkefni 
Fyrir Byggðasafnið Hvol á Dalvík  

 
 

Jóna Guðrún Ármannsdóttir 
Valgerður María Jóhannsdóttir 

    
    
    

    
    

    
    
    
    

 
 

Kennaraháskóli Íslands  
Grunnskólabraut 
Nóvember 2006 



Yngsta stig 
Heimsókn á Byggðasafnið Hvol 

 
1. Finnið kríu hjá fuglunum, teiknaðu hana og litaðu. Mundu að fylla út í allan 

rammann. 
 
 

 
 

2. Finndu kríuegg í eggjakassanum, hvernig er það á litinn og hvort er það stærra 
eða minna en hænuegg. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



3. Hvers konar fugl er krían? (Til að finna svarið notið þið fuglabækur.) 

           __________________________________________________________________ 

 

4. Hvað heitir krían á latínu? 

__________________________________________________________________ 

 

5. En á dönsku og ensku? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Hvar verpir krían? (Notaðu fuglabók) 

__________________________________________________________________ 

 

7. Skoðaðu fuglabókina og finndu tvo spörfugla, tvo ránfugla og tvo strandfugla.  

Skrifið heiti þeirra og finnið númer hvað þeir eru á safninu. 

Spörfuglar:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ránfuglar: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Strandfuglar: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8. Hvaða fugl finnst þér fallegastur? ___________________________________ 

______________________________________________________________ 



FUGLAKROSSGÁTA 

 

1   2          

            

    3   4     

            

  5          

            

      6      

            

     7  8     

            

9            

            

 

Lárétt      Lóðrétt 

1. Fugl númer 14.    2. Fugl númer 94. 

3. Fugl númer 31.     4. Fugl númer 98. 

5. Fugl númer 102.    7. Fugl númer 10.  

6. Fugl númer 1. 

8.   Fugl númer 63. 

9. Fugl númer 71. 

 

 

 



Miðstig 
Heimsókn á Byggðasafnið Hvol 

 

1. Finnið stokkandarpar, teiknið það og litið. Munið að fylla út í allan rammann. 

 

 

2. Hver er aðalmunur á útliti karls- og kvenfugls stokkandar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Hvert er hið latneska heiti stokkandar? 

__________________________________________________________________ 

 



4. En enska og danska? ________________________________________________ 

5. Er stokköndin staðfugl eða farfugl? _____________________________________ 

6. Hvar verpir hún og hvar á Íslandi má finna hana? __________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Finnið egg stokkandar, lýsið lit og stærð (miðið við hænuegg). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

8. Farðu að fjaðrakössunum, lokaðu augunum og taktu tvær fjaðrir. Lýstu því fyrir 

bekkjarfélaga hvernig þær eru viðkomu (vertu áfram með lokuð augun). Skrifaðu 

svo niður af hvaða fuglum fjaðrirnar eru, lýstu muninum á þeim og af hverju þú 

heldur að þessi munur stafi?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

9. Nú fáið þið að heyra fjögur fuglahljóð og þið eigið að reyna að finna út hvaða 

fuglar tilheyra hverju hljóði. Ath. að skrifa nöfn fuglanna í réttri röð miðað við 

hljóðin. 

1. _____________________________________________________________ 

 2. _____________________________________________________________ 

 3. _____________________________________________________________ 

 4. _____________________________________________________________ 

 

10. Kunnið þið einhverja söngtexta eða ljóð sem eru um fugla, refi, minka eða 

ísbirni? Skrifið nöfn á lögum eða ljóðum, finnið dýrið sem fjallað er um í safninu 

og skrifið nafn þess og númer við viðkomandi lag/ljóð. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



11. Hér koma myndir af þremur fuglum. Notið safnið og bækur ykkur til aðstoðar til 

að finna út hvaða fuglar þetta eru. 

________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 



KROSSGÁTA 

 

  1         2      3 

                  

       4           

       5           

                  

6    7        8      

           9       

  10                

           11       

                  

 12                 

                  

    13              

                  

                  

   14               

                  

                  

 

 



Lárétt 

1. Fuglinn heitir King Eider á ensku. 

5. Gerir usla í hænsnakofa bóndans. 

6. Þessi fugl heitir Topskarv á dönsku. 

9. Hún kveður burt snjóinn. 

10. Goggurinn er langur og boginn og söngur hans kallast vell. 

11. Sést mjög sjaldan á Íslandi og heimkynni þess eru á Grænlandi. 

12. Svartur, lítill fugl sem kallast Lille stormsvale á dönsku. 

13. Fuglinn er númer 67 í safninu. 

14. Lítill sjófugl sem er hálsstuttur og kubbslegur. Svartur og hvítur á litinn og heitir 

Alle alle á latínu. 

 

Lóðrétt 

2. Híbýli þess kallast greni. 

3. Einkennisfugl hálendisvatna og tjarna. Er mun algengari norðanlands en sunnan. 

Á ensku kallast fuglinn Long tailed Duck. 

4. Algengasti íslenski ránfuglinn. Líkur fálka en mun minni. Goggurinn er 

krókboginn, grár og með gulri vaxhúð. Fætur gulir. 

7. Sjaldséður gestur á Íslandi sem er skyldur hrossagauk en stærri. Heitir 

Skovsneppe á dönsku og Wookcock á ensku.  

8. Þessi fugl er önnur tveggja svartra gæsa sem hægt er að finna á Íslandi. Gefur frá 

sér hvellt gjamm sem minnir á hundgá. Er andfugl af andaætt. 

12. Lítill ljósleitur vaðfugl af snípuætt. Hann er númer 97 í safninu. 

 

 

 

 

 



Yngsta stig - lausnir 
Heimsókn á Byggðasafnið Hvol 

 
1. Finnið kríu hjá fuglunum, teiknaðu hana og litaðu. Mundu að fylla út í allan 

rammann. 
 
 

 
 
2. Finndu kríuegg í eggjakassanum, hvernig er það á litinn og hvort er það stærra eða 

minna en hænuegg. 
Í grunninn er það ljósbrúnt með dekkri dröfnum, sem eru mismunandi í lögun og 
mismunandi að lit. Um einn þriðji af stærð hænueggs 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hvers konar fugl er krían? (Til að finna svarið notið þið fuglabækur.) 

Krían er strandfugl af þernuætt 

 

4. Hvað heitir krían á latínu?    

      Á latínu heitir krían sterna paradisaea 

 

 

5. En á dönsku og ensku?  

Á dönsku er nafn kríunnar havterne en á ensku Arctic Tern  

 

6. Hvar verpir krían? (Notaðu fuglabók)  

Krían verpir í margs konar kjörlendi, bæði þar sem gróið er og ekki. Stærstu 

byggðirnar eru á láglendi við strandir og eyjur.  

 

7. Skoðaðu fuglabókina og finndu tvo spörfugla, tvo ránfugla og tvo strandfugla.  

Skrifið heiti þeirra og finnið númer hvað þeir eru á safninu. 

Spörfuglar: Músarindill er nr. 87, Skógarþröstur er nr. 78, Snjótittlingur er nr. 90  

Ránfuglar: Íslandsfálki er nr. 47, Smyrill er nr. 53,  

Strandfuglar: Svartbakur er nr. 7, Kjói er nr. 14, Skúmur er nr. 15, Stormmáfur er   

  nr. 21 

 

8. Hvaða fugl finnst þér fallegastur? ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



FUGLAKROSSGÁTA 

 

1 K J 2Ó I         

  Ð          

  I  3S T O 4K K Ö N D 

  N     E     

  5S N Æ U G L A    

  H     D     

  A    6L U N D I  

  N     S     

  I   7Á  8V E P J A 

     L  Í     

9J A Ð R A K A N     

     A       

 

Lárétt      Lóðrétt 

1. Fugl númer 14.    2. Fugl númer 94. 

3....Fugl númer 31.     4. Fugl númer 98. 

5....Fugl númer 102.    7. Fugl númer 10.  

6....Fugl númer 1. 

8....Fugl númer 63. 

9....Fugl númer 71 

 

 

 



Miðstig - lausnir 
Heimsókn á Byggðasafnið Hvol 

 

1.Finnið stokkandarpar, teiknið það og litið. Munið að fylla út allan rammann. 

 

 

2. Hver er aðalmunur á útliti karls- og kvenfugls stokkandar? 

Steggurinn hefur grænt glansandi höfuð og háls, hvítan hálshring þar fyrir neðan, 

hann er með rauðbrúna bringu og búkur og vængir eru gráleit. Kvenfuglinn er 

hins vegar allur brúnflikróttur með ljósara höfuð og bringu.  

 

3. Hvert er hið latneska heiti stokkandar?  

      Anas platyrhynchos 

 

4. En enska og danska?  

      Danska nafnið er Gråand og enska er Mallard 

 



5. Er stokköndin staðfugl eða farfugl?  

      Er að mestu staðfugl þó eru það þónokkrar sem hafa vetursetur á Bretlandseyjum. 

 

Hvar verpir hún og hvar á Íslandi má finna hana?  

Stokköndin verpir í margs konar kjörlendi, aðallega þó í votlendi á láglendi. Talið 

er að stokkendur séu útbreiddasta öndin á láglendi. Hún finnst nánast um allt 

land nema á hálendinu. Vetrarútbreiðsla er þó aðallega á suður- og vesturlandi.  

 

6. Finnið egg stokkandar, lýsið lit og stærð (miðið við hænuegg). 

Stokkandaregg er gulara en hænueggið og svipað í lögun. 

  

7. Farðu að fjaðrakössunum, lokaðu augunum og taktu tvær fjaðrir. Lýstu því fyrir 

bekkjarfélaga hvernig þær eru viðkomu (vertu áfram með lokuð augun). Skrifaðu 

svo niður af hvaða fuglum  fjaðrirnar eru, lýstu muninum á þeim og af hverju þú 

heldur að þessi munur stafi?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



8. Nú fáið þið að heyra fjögur fuglahljóð og þið eigið að reyna að finna út hvaða 

fuglar tilheyra hverju hljóði. Ath. að skrifa nöfn fuglanna í réttri röð miðað við 

hljóðin. Hér getur kennari valið hvaða hljóð sem er. 

1. _____________________________________________________________ 

 2. _____________________________________________________________ 

 3. _____________________________________________________________ 

 4. _____________________________________________________________ 

 

9. Kunnið þið einhverja söngtexta eða ljóð sem eru um fugla, refi, minka eða 

ísbirni? Skrifið nöfn á lögum eða ljóðum, finnið viðkomandi dýr í safninu og 

skrifið nafn þess og númer við viðkomandi lag/ljóð. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



10. Hér koma myndir af þremur fuglum. Notið safnið og bækur ykkur til aðstoðar til 

að finna út hvaða fuglar þetta eru. 

Æðarkóngur 

Smyrill 

 

Spói 

 

 

 

 

 

 

 



KROSSGÁTA 

 

  1Æ Ð A R K Ó N G U 2R      3H 

           E      Á 

       4S    F      V 

       5M I N K U R     E 

       Y    R      L 

6T O P P 7S K A R F U R  8H     L 

    K   I    9H E I Ð L Ó A 

  10S P Ó I  L     L      

    G   L    11Í S B J Ö R N 

    A        I      

 12S T O R M S V A L A  N      

 A   S        G      

 N   13N Á T T H E G R I      

 D   Í              

 E   P              

 R  14H A F T Y R Ð I L L      

 L                 

 A                 

 

 
 



Lokaverkefni til B.Ed. -prófs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vísindasetur eru leikvöllur hugans“ 
 

Kennsluverkefni 
Fyrir Selasetur Íslands á Hvammstanga  

 
 

Jóna Guðrún Ármannsdóttir 
Valgerður María Jóhannsdóttir 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 
 
 

 
 
 
 

Kennaraháskóli Íslands  
Grunnskólabraut 
Nóvember 2006 



Yngsta stig 
Heimsókn í Selasetur Íslands 

 
1. Finndu Kampsel, teiknaðu hann og litaðu. Mundu að fylla út í allan rammann. 

 
 

 
 
 
2.  a) Finndu hringanórann,  

b) hvernig er hann á litinn,  

c) lýstu mynstrinu á bakinu á honum   

d) hvernig er hann í laginu.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Þið megið líka teikna mynd af hringanóranum.) 

 

 

3. Hver er aðalfæða vöðusela? 

_____________________________________________________________________ 

5. Hvað eru margir  

a) uppstoppaðir fullorðnir selir til á safninu? 

_____________________________________________________________________ 

      b)   uppstoppaðir kópar til á safninu? 

_____________________________________________________________________ 



5. Finndu selinn sem má snerta og lýstu með orðum hvernig er að koma við hann. Af 

hvaða tegund er hann? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Hvað éta selir mikið af fiski á dag? Settu fiskana í fötuna og finndu rétta þyngd. Teldu 

síðan hvað fiskarnir eru margir. 

Kg á dag _______________________ Fjöldi fiska _______________________ 

 

7. Skrifið niður allar tegundir sela sem þið finnið á safninu. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Krossgáta 

      1     2 

    3        

  4          

 5           

            

6            

     7       

            

 8           

            

 9           

Lárétt 

3. Hvað heitir kvenkyns selur? 

5. Algengasti selurinn við Ísland. 

6. Hvað heitir afkvæmi sela? 

7. Karlkyns selur. 

8. Hefur stundum blöðru á höfðinu. 

9. Er sjaldgæfur  flækingur við Ísland, hefur hringlaga flekki á bakinu með ljósum 

     hringjum í kring. 

Lóðrétt 

1. Eru stærri en landselir. Geta orðið meira en 300 kg að þyngd. 

2. Líkur landsel að stærð, en ólíkur að lit. Fullorðinn er hann svartskjöldóttur með svartan  

    haus og svartan dindil. 

4. Sjaldséður gestur við Ísland. Hans helsta einkenni eru geysilega löng veiðihár. 



Miðstig 
Heimsókn á Selasetur Íslands 

 
1. Finndu hringanórann, teiknaðu hann og litaðu. Mundu að fylla út í allan 

rammann. 

 
 

 

2. Lýstu útliti (lit) og stærð útselskópanna. (Notið málband til að finna u.þ.b. lengd 

kópanna.) Er einhver munur á útliti þeirra hvort þeir eru í hárum eða gengnir úr hárunum? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



3. Hvaða tvær tegundir sela kæpa hér við strendur Íslands? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Hver er aðal fæða rostunga? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5. Hverjar eru helstu afurðir af sel og í hvað voru þær notaðar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Hverjir stunduðu helst veiði á sel hér áður fyrr? 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Lýstu tveim aðferðum sem notaðar voru við selveiðar. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



8. Hér fyrir neðan má sjá nokkrar myndir af selum. Setjið rétt nafn við hverja mynd. 

Notið safnið og bækur ykkur til hjálpar.  

       

        ______________________________________ 

 

 

           

______________________________________ 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

    ______________________________________ 

 

 

 

 

______________________________________ 

Myndirnar eru eftir Jón Baldur Hlíðberg 



Krossgáta 
 
 
 

1                

                

       2         

                

                

    3        4    

5                

      6        7  

                

  8              

                

  9              

                

    10            

                

 11      12         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lárétt 

2. Líkur landsel að stærð, en ólíkur að lit. Fullorðinn er hann svartskjöldóttur með 

    svartan haus og svartan dindil. 

3. Gráflekkóttur að lit og dregur nafn sitt af blöðrum sem brimlarnir blása upp á höfði  

     sér. 

5. Afkvæmi sels. 

6. Er sjaldgæfur  flækingur við Ísland, hefur hringlaga flekki á bakinu með ljósum 

     hringjum í kring. 

9. Afurð af sel sem oft er notuð í flíkur. 

10. Heitir á latínu Erignathus barbatus og er sjaldgæfur gestur á Íslandi. Hefur löng   

      veiðihár. 

11. Kvenkyns selur. 

12. Á tímum sjósóknar á opnum bátum voru þrjár gerðir verstöðva, heimver, útver og  

      blönduð ver, einu nafni kallast verin ...? 

 

Lóðrétt 

1. Úr því var brætt lýsi. 

2. Heiti yfir þau tól sem notuð voru til veiða. 

3. Karlkyns selur. 

4. Algengasti selurinn við Ísland, getur orðið 2m að lengd og rúmlega 100 kg. 

7. Líkur sel, en er af annarri ætt. Mjög stór með gríðarstórar höggtennur. 

8. Urturnar eru gráflikróttar, brimlarnir eru stærri með hærra nef og stærra höfuð, þeir  

    eru næstum einlitir dökkir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Yngsta stig - lausnir 
Heimsókn á Selasetur Íslands 

 
1. Finndu Kampsel, teiknaðu hann og litaðu. Mundu að fylla út í allan rammann. 

 
 

 
 
 
2.  a) Finndu hringanórann,  

b) hvernig er hann á litinn,  

c) lýstu mynstrinu á bakinu á honum   

d) hvernig er hann í laginu.  

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 (Þið megið líka teikna mynd af hringanóranum.) 

 

 

3. Hver er aðalfæða vöðusela?  

Loðna, síli og síld. Á Íslandsmiðum éta þeir síli, þorsk, loðnu, rækju, ljósátu og 

smokkfisk. 

 

4. Hvað eru margir  

b) uppstoppaðir fullorðnir selir til á safninu?  

Þrír 

      b)   uppstoppaðir kópar til á safninu?  

Sex 



5. Finndu selinn sem má snerta og lýstu með orðum hvernig er að koma við hann. Af 

hvaða tegund er hann? 

Útselur – óúrgenginn. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Hvað éta selir mikið af fiski á dag? Settu fiskana í fötuna og finndu rétta þyngd. Teldu 

síðan hvað fiskarnir eru margir. 

Kg á dag _______________________ Fjöldi fiska _______________________ 

 

7. Skrifið niður allar tegundir sela sem þið finnið á safninu.  
Landselskópur 
Útselskópar (2 í hárum 1 úrgenginn)  
Blöðruselsurta 
Blöðruselskópur 
Vöðuselskópur (í hárum)  
Kampselur 
Hringanóri 
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      1Ú     2 V 

    3 U R T A    Ö 

  4 K    S     Ð 

 5 L A N D S E L U R  U 

  M    L     S 

6 K Ó P U R  U     E 

  S   7 B R I M I L L 

  E         U 

 8 B L Ö Ð R U S E L U R 

  U          

 9 H R I N G A N Ó R I  

 

Lárétt 

3. Hvað heitir kvenkyns selur? 

5. Algengasti selurinn við Ísland. 

6. Hvað heitir afkvæmi sela? 

7. Karlkyns selur. 

8. Hefur stundum blöðru á höfðinu. 

9. Er sjaldgæfur  flækingur við Ísland, hefur hringlaga flekki á bakinu með ljósum 

     hringjum í kring. 

Lóðrétt 

1. Eru stærri en landselir. Geta orðið meira en 300 kg að þyngd. 

2. Líkur landsel að stærð, en ólíkur að lit. Fullorðinn er hann svartskjöldóttur með svartan  

    haus og svartan dindil. 

4. Sjaldséður gestur við Ísland. Hans helsta einkenni eru geysilega löng veiðihár. 



Miðstig - lausnir 
Heimsókn á Selasetur Íslands 

 
2. Finndu hringanórann, teiknaðu hann og litaðu. Mundu að fylla út í allan 

rammann. 

 
 

 

2. a) Lýstu útliti (lit) og stærð útselskópanna. (Notið málband til að finna u.þ.b. lengd  

     kópanna)  

    b) Er einhver munur á útliti þeirra hvort þeir eru í hárum eða gengnir úr hárunum? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



3. Hvaða tvær tegundir sela kæpa hér við strendur Íslands?  

Landselur og útselur 

 

4. Hver er aðal fæða rostunga?  

Skeljar, skrápdýr og krabbadýr.  

 
5. Hverjar eru helstu afurðir af sel og í hvað voru þær notaðar?  

Selkjöt og innmatur nýttur til átu. 

Selskinn – notað til skógerðar, einnig í hlífðarföt og sjóbrækur. Úr skinnunum voru 

einnig unnar töskur, hnakksetur, smiðjubelgir, ljábandsólar, byssuhulstur og reipi, 

taumar, lýsisbelgir og fleira. 

Selspik – nýtt til átu en einnig var framleitt úr því lýsi sem var gjaldgeng útflutningsvara.  

 

6. Hverjir stunduðu helst veiði á sel hér áður fyrr? 

Bændur 

7. Lýstu tveim aðferðum sem notaðar voru við selveiðar. 

Uppidráp - farið var í látrin á kæpingartíma og selirnir dauðrotaðir með þar til gerðum 

lurkum. 

Skutulveiði – Selirnir voru veiddir með skutli eða rá. Þá var farið á bát inn í 

selavöðurnar eða út á ísinn þar sem selurinn var skutlaður. Skutlari stóð framan í 

bátnum og gaf leiðbeiningar um hvert skyldi sigla. Mest var veitt af vöðusel. 

Neta og nótaveiði - Kallaðist það landlögn þar sem vorkópar voru veiddir í net í látrum 

en bátalögn þar sem netin voru lögð í voga eða sker úti fyrir látrinu. 

Í ám og ósum tíðkuðust aðferðir eins og stöðuveiði, þar sem selurinn var umkringdur 

af veiðimönnum og veiddur í nótir, og veiði í reknætur þar sem vaðarendi nótarinnar 

var festur í bátinn og straumurinn látinn bera hvoru tveggja þversum eða langsum eftir 

ánni. 

Skotveiði – Selur drepinn með byssu kallaðist skotselur. Oftast var skotselur veiddur af 
sjó og notaðir til þess sérstakir selabátar. 



8. Hér fyrir neðan má sjá nokkrar myndir af selum. Setjið rétt nafn við hverja mynd. 

Notið safnið og bækur ykkur til hjálpar.  

       

       Útselur 

 

 

           

Landselur 

 

 

Vöðuvelur 

 

 

 

 

    Kampselur 

 

 

 

 

Blöðruselur 

Myndirnar eru eftir Jón Baldur Hlíðberg 
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