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Útdráttur 
Nýting safna í skólastarfi - Minjasafnið á Akureyri - er heiti á eftirfarandi 
lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri á vormisseri 
2010. Viðfangsefni verkefnisins er grenndarfræði, safnakennsla og nýting safna í 
skólastarfi. 
 Grenndarfræði er fræðigrein þar sem staðarauðlindir náttúru og menningar eru 
notaðar sem útgangspunktur í öllu námi með það að markmiði að gera börn læs á 
nánasta umhverfi sitt, landfræðilegt, náttúrulegt og menningarlegt. Í hnotskurn gengur 
aðferðin út á að fara frá hinu nálæga til hins fjarlæga, frá hinu þekkta til hins óþekkta 
og frá hinu hlutbundna til hins óhlutbundna. Grenndarfræðinni er ætlað að styrkja 
sjálfsvitund einstaklinga og á þeirri leið koma söguvitund, grenndarvitund og 
umhverfisvitund til skjalanna.  
 Söfn hafa verið í mikilli sókn um allan heim á síðustu áratugum. Hlutverk 
þeirra verður sífellt mikilvægara á tímum örra breytinga og mikilvægt er að gestum sé 
sem auðveldast að skoða og skilja það sem fyrir augu ber. Rannsóknir sýna að 
grunnskólanemendum finnast safnaheimsóknir áhugaverðar en þær auka fjölbreytni í 
kennslu auk þess sem þær geta hjálpað nemendum að kynnast sögu og menningu 
heimabyggðar sinnar og auðveldað þeim að skilja samspil manns og náttúru. 
 Verkefnið skiptist í þrjá meginhluta. Í fyrsta hlutanum er fræðileg umfjöllun 
um grenndarfræði, fjölgreindarkenningu Gardner, hugsmíðahyggju og söfn og 
safnkennslu. Í öðrum hluta verkefnisins er fjallað um Akureyri og farið er stuttlega 
yfir sögu bæjarins, landslag hans, náttúrufar og stöðu hans í dag. Þá er fjallað um 
safnaumhverfi bæjarins og sagt stuttlega frá helstu söfnum. Í þriðja og síðasta hluta 
verkefnisins eru settar fram kennsluhugmyndir að því hvernig nýta megi Minjasafnið 
á Akureyri í námi grunnskólabarna í bænum.  
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Abstract 
The utilization of museums in education - Akureyri Museum - is the title of the below 
final report to B.Ed at the University of Akureyri department of education, spring 
2010. The report topic is local studies, museum education and schools utilization of 
museums in education.  
 Local studies is a science where local resources of nature and culture is used 
as the bases in all education with the purpose of making children aware of their 
immediate surroundings, geographical, ecological and cultural. In short the theory is 
to go from near to far, the known to the unknown and from the objective to the 
unobjective. The objective of local studies is to strengthen the self-consciousness of 
individuals by the introduction of historical, local and environmental consciousness.  
 Museums have been increasing in importance over the last decades. Their role 
is becoming increasingly important in the age of rapid changes and important that the 
guests can with ease view and understand the exhibitions. Research shows that 
elementary level students evaluate museum visits as interesting as they increase the 
diversity in education as well as helping students getting to better know and 
understand their local history and culture and the interaction between man and nature. 
  The report is divided into three main chapters. The first chapter is a theoretical 
discussion on local studies, museums and museum education, Gardner theory of 
multiple intelligence and constructivism. The second chapter includes an introduction 
to the Akureyri region, its history, landscape, ecology and present situation. Further it 
includes an analysis on the Akureyri region current museums culture and brief 
overview of its prominent museums. The third and final chapter consists of theoretical 
educational approaches and how the Akureyri Museum can be used in local 
elementary education.    
 
 


