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Náttúrufræði á 
Náttúrufræðistofu Kópavogs 

Notkun á náttúrugripasafni til 
kennslu 

Finnur Ingimarsson 
Málþing um náttúrufræðimenntun 

17 – 18 apríl 2015 

Upphaf Náttúrufræðistofu Kópavogs 

• 1970 – Árni Waag sendir bæjarráði bréf og 
leggur til kaup á skeldýrasafni Jóns Bogasonar 

• 1976 – Kaupsamningur um skeldýrasafn 

• 1983 – Náttúrufræðistofan stofnuð 3. 
desember, fyrst til húsa að Digranesvegi 12 

• 2002 – Flutt í nýtt húsnæði að Hamraborg 6a 

Upphaf Náttúrufræðistofu Kópavogs 

Digranesvegur 12 
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Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 

Aðsókn að Náttúrufræðistofunni frá 
stofnun 
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Aðsókn að Náttúrufræðistofunni eftir 
skólastigum, fjöldi hópa 
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Aðsókn að Náttúrufræðistofunni eftir 
sveitarfélögum, fjöldi hópa 

Móttaka hópa 
Húsakynnin 
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Gestir geta virt fyrir sér 
hin margvíslegu einkenni 

lífveranna 
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Dagskrá -
leikskólar 

• Hópurinn er jafnan 
leiddur í gegn um 
safnið og sagðar eru 
sögur af því sem fyrir 
augu ber. 

• Sumir hafa ákveðið 
umfjöllunarefni og þá 
er staldra lengur við 
það. 

Eldri hópar koma oftar með ákveðin 
verkefni, hér er teiknað 

Náttúrufræðistofa Kópavogs 

Náttúrufræðistofa Kópavogs (http://www.natkop.is/) var opnuð í desember 1983. 

Hlutverk Náttúrufræðistofunnar er að safna, varðveita og sýna náttúrugripi, standa að 

fræðslu og rannsóknum í náttúrufræðum og stuðla að náttúru- og umhverfisvernd. 

Fyrir heimsóknina skuluð þið skoða heimasíðu náttúrufræðistofunnar, skoðið bæði 

safngripi og rannsóknir. 

 

Hvað er kúluskítur (Aegagropila linnaei)_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Hvar á Íslandi finnst kúluskítur?______________________________________________ 

En í heiminum? __________________________________________________________ 

flokkunarfræði 

Ríki Fylking 

 

Hvaða spendýr eru á Náttúrufræðistofunni?____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Lýstu tveimur litarafbrigðum refs (Vulpes lagopus)_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

flokkunarfræði 

Ríki Fylking 

 

 

 

 

 

Hvað er tófugras (Cystopteris fragilis)?________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

flokkunarfræði 

Ríki Fylking 

 

Þjóðarblóm Íslendinga er holtasóley (Dryas octopetala), finndu hana á safninu og annað  

nafn hennar _____________________________________________________________ 

flokkunarfræði 

Ríki Fylking 

 

Mörg egg eru á safninu. Hverjum tilheyrir minnsta eggið?_________________________ 

En það stæðsta? _________________________________________________________ 

Skoðið fuglana sem eiga þessi egg. 

 

Hvert er latneskt heiti húsandarinnar? ________________________________________ 

Af hverju ber hún þetta heiti? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Hvað er ólíkt með fótum spörfugla og andfugla?_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hver er stærsti spörfuglinn?________________________________________________ 

 

Hvaða munur er á fæðuvali gulandar (Mergus merganser) og straumandar (Histrionicus 

histrionicus)? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Teiknaðu mismunandi nef tegundanna hér fyrir neðan 
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Sumarnámskeið 

Fyrir 10–12 ára krakka 
1–2 vikur í júní 
 
Farið er út og sýni tekin 
úr vatni, fjöru og af 
þurrlendi. 
 
Unnið úr þeim á 
rannsóknarstofu. 
 
Haldin er dagbók að 
vísindalegum sið. 

Takk fyrir 
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Safnanótt frá 2010 

Aðsókn að Náttúrufræðistofunni eftir 
mánuðum, alls 
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Aðsókn að Náttúrufræðistofunni eftir 
skólastigum, meðalstærð hópa 


