
NEYZLAN – FRÆÐSLUVERKEFNI 

 
 

UM SÝNINGUNA 
Á sýningunni Neyzlan sjáum við breytingar á neysluháttum og lífi Reykvíkinga á 20. öldinni. 
Með því að skoða þetta 100 ára tímabil leitum við svara við því hvaða þættir hafi áhrif á 
neyslu fólks en miklar og örar breytingar áttu sér stað á þessu tímabili samanborið við 
aldirnar áður í sögu landsins. Á Íslandi þróaðist samfélagið frá sjálfsþurftarbúskap til 
tæknivædds markaðsbúskapar á nokkrum áratugum. Tæknileg og efnahagsleg þróun 
gjörbreytti híbýla- og lifnaðarháttum alls þorra fólks. 

Tuttugasta öldin var tími mikilla breytinga. Þá urðu heimssögulegir atburðir sem höfðu áhrif á 
samfélög um allan heim og réðu miklu um daglegt líf fólks. Á Íslandi þróaðist samfélagið frá 
sjálfsþurftarbúskap til tæknivædds markaðsbúskapar á nokkrum áratugum. Tæknileg og 
efnahagsleg þróun gjörbreytti híbýla- og lifnaðarháttum alls þorra fólks. 

En hvernig geta söfn gert flókinni sögu skil á þann hátt að hún verði áhugaverð fyrir  
nútímafólk ? Það hefur lengi verið viðfangsefni safna. Eitt af megineinkennum 20. aldar, 
umfram önnur tímabil, er sífellt aukin framleiðsla og neysla. Sýningin NEYZLAN er tilraun til 
þess að horfa til baka  á sögu okkar út frá sjónarhorni neyslumenningar og öðlast þannig 
skilning á því hvernig daglegt líf breyttist á liðinni öld og hvaða öfl það eru sem þar hafa verið 
að verki – og eru enn. 

Á sýningunni er litið inn á heimilið og þaðan út í heiminn. Þótt fólk fái sumu ráðið um eigið líf 
er þó víst að ramminn um það markast af pólitískum og efnahagslegum aðstæðum, bæði 
heima fyrir og úti í heimi. 

Með sýningunni er ætlunin að vekja fólk til umhugsunar um eigin neyslu og það hvernig við 
umgöngumst þær auðlindir sem við nýtum til að fæða okkur og klæða. 



VERKEFNI (UNNIÐ Í HEIMSÓKN) 

 
Markhópur - 8.-10. bekkur grunnskóla í samfélagsgreinum og umhverfismennt.  

 
Markmið  

• Fræðsla sýningarinnar er hugsuð út frá neyslu og umhverfisvernd og á að 
styðja við gagnrýna hugsun. 

• Nemendur öðlist skilning á neysluhringrásinni í gegnum þær sögulegu 
upplýsingar sem á sýningunni eru og geri þannig samanburð á fortíð og nútíð. 

• Verkefnið fái nemendur til að hugsa um eigin neyslu á gagnrýninn hátt og þeir 
geri sér grein fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem óheft neysla hefur á umhverfi 
okkar til framtíðar. 
Reynt er að tengja neyslu samfélagsins og einstaklinga saman við heilbrigði 
umhverfisins. Markmiðið er að hvetja nemendur til að taka ábyrga afstöðu til 
eigin neyslu og þeir geri sér grein fyrir áhrifum óheftrar neyslu. 
 
 

Í Aðalnámskrá fyrir aldursstigið segir meðal annars: 

Að nemendur... 

• geti rætt á gagnrýninn hátt, framleiðslu, flutning og förgun efna (Kolefnisspor). 
• rætt af skilningi eigin lífssýn og ábyrgð innan samfélags og tekið dæmi úr eigin 

lífi.  
• sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir 

umhverfi, samfélag og efnahagslíf. 
• séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 

þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum. 
• gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags í ljósi innlendra 

og alþjóðlegra áhrifaþátta. 

 

 

 

 



UNDIRBÚNINGUR FYRIR HEIMSÓKN Á SAFN 

 

 
Undirbúningur í skólastofunni felst í: 

• að kennarinn fær sendar upplýsingar um sýninguna og verkefnið áður en farið 
er með hópinn í vettvangsferðina.  

• hann gefi nemendum grunnupplýsingar um hvert þau eru að fara og hvað þau 
eigi að gera. 
 

Virk þátttaka í heimsókninni: 
• Nemendur fá að skoða og snerta suma sýningargripina, hlusta á tónlist sem 

vinsæl var á viðkomandi tímabilum og er því um að ræða gagnvirka upplifun 
sem höfðar jafnt til skynfæra sem vitsmuna.    
 

Þátttaka kennara í heimsókninni: 
 

• Þegar kennarar taka þátt í skipulagningu á heimsókninni er mun líklegra að 
það styðji við námsefnið í skólastofunni og kennarar líti á sem verðmætt 
kennsluinnlegg. 

 
Úrvinnsla/eftirfylgni: 
 

• Er vel hugsuð dæmi fyrir eftirfylgni í skólastofunni hafa verið tekin niður, eru 
þau  sett í samhengi við jákvæð áhrif í kennslu. 

• Hægt er að tengja kennsluefni í skólastofunni við efnið úr vettvangsferðinni. 
• Útbúa leiki/verkefni út frá heimsókninni sem hafa varanleg áhrif. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKIPULAG HEIMSÓKNAR 

Bekknum er skipt upp í hópa sem vinna saman verkefni. Verkefninu er skipt upp eftir 
þeim átta tímabilum sem á sýningunni eru. Hver hópur fær spjald og unnið er út frá 
því.  
 

Skref: 

1. Móttaka hóps í fræðsluherbergi á jarðhæð hússins. Kynning á verkefninu og 
skipt í hópa. (10 mínútur) 
 

2. Farið með bekkinn í gegnum sýninguna og hún kynnt stuttlega. (10 
mínútur) 
 

3. Hópavinna (20-25 mínútur) 
 

4. Samantekt: Hóparnir kynna niðurstöður verkefna sinna í fræðsluherberginu. 
(15-20 mínútur). 
 

 
Tími: Heimsóknin tekur um 1 klukkustund.  

 
Staður: 
 

Sýningin NeyZlan er staðsett í Lækjargötu 4 á Árbæjarsafni. 
 
 
 
 

 

 



TÍMALÍNA 

 1900 – 1913 
 

Um 1900   Reykjavík í örum vexti. Vélvæðing í sjávarútvegi og iðnaði Fólk flykktist úr sveitum 
landsins á mölina. 

1906 
 

Landssíminn og ritsíminn. Bæjarbúar fóru að geta talað í síma hver við annan.  
Auðveldaði samskipti við útlönd. 
Fyrsta kvikmyndahúsið. 

1909 Vatnsveita  sett á fót . 
1910 
 

Gasstöð sett á fót.  Gasið var nýtt til lýsingar og eldunar. Framleiddi einnig tjöru sem var 
notuð til að malbika aðalgöturnar. Holræsi voru lögð þannig að skólpið hætti að flæða 
meðfram götunum.  

VERSLUN 
 

Í Hafnarstræti spruttu upp deildaskipt vöruvöruhús að erlendri fyrirmynd. Sérverslanir 
tóku við af gömlu krambúðunum. 

VATN 
 

Mikil breyting þegar fór að hreint vatn tók að streyma inn á reykvísk heimili. Auðveldaði 
heimilisstörfin og vatnsnotkun jókst gríðarlega. Böð færðust í vöxt og fólk þvoði sér 
oftar um allan líkamann, ekki bara um hendur og andlit.  

 
 1914 – 1930 

 
1914 Fyrri heimstyröld hefst í Evrópu. Mesti samdráttartíminn í íslensku efnahagslífi. Verslun 

og siglingar lömuðust. Skömmtun. Í kolaskortinum fóru Reykvíkingar aftur að taka mó 
og þvo í Þvottalaugunum. Afskipti ríkisvaldsins af efnahagsmálum fór vaxandi til að 
bregðast við atvinnuleysi og húsnæðisskorti.  

1917 
 

Reykjavíkurhöfn tekin í notkun og bærinn tekur endanlega við af Kaupmannahöfn sem 
verslunar- og siglingamiðstöð Íslands.  

1921 
 

Rafstöðin við Elliðaár tekur til starfa 1921. Olli byltingu í vélvæðingu fyrirtækja. Hægt að 
kaupa reykvískan kaffibæti, gos og sælgæti, niðursuðuvörur og kex, sápur og 
þvottaduft. Kaupgeta almennings var minni en fyrir stríð. 
 
Iðandi skemmtanalíf. Ungt fólk af vaxandi millistétt sótti alþjóðlegar tískufyrirmyndir í 
tímarit og kvikmyndir. Konur sýndu sjálfstæði sitt með styttri kjólum, styttra hári, 
andlitsförðun og reykingum. 

  
1931 – 1939 
 

1931 
 

Almenningur á Íslandi fer að finna fyrir áhrifum kreppunnar miklu sem hófst í 
Bandaríkjunum haustið 1929. Atvinnuleysi verkafólks í Reykjavík sem fylgdi sár fátækt 
og óvissa um framtíðina. Pólitísk róttækni jókst. 
 
Íslenskar útflutningsvörur hröpuðu í verði og erlendir markaðir lokuðust. Stjórnvöld taka 
viðskipti við útlönd í sínar hendur. Innflutningshöftum og verndartollum komið á. Ríkið 
tók við sölu á ýmsu eins og bílum, raftækjum, eldspýtum, tóbaki og áfengi. 
 
Í skjóli haftanna blómstraði innlendur iðnaður. Fatainnflutningur lagðist nær alveg af.  
Þeir sem voru svo heppnir að hafa vinnu höfðu meira á milli handanna. Dægradvöl 
bæjarbúa fólst í bíóferðum, kaffihúsasetum,dansleikjum og bílferðum. Fólk gat notið 
tónlistar og fræðslu heima í stofu og hlustað á evrópskar útvarpsstöðvar á langbylgju á 
kvöldin. 



 
  

1940 – 1945 
1939 Upphaf seinni heimstyrjaldarinnar á meginlandi Evrópu. 
1940 Hernám Breta á Íslandi. 
1941 Bandaríkjamenn taka yfir hervernd á Íslandi frá Bretum. 
 Hernámið hafði í för með sér lífskjarabyltingu á Íslandi. Næg atvinna hjá hernum og 

erlendur gjaldeyrir. Útflutningur Íslendinga tók kipp vegna ytri aðstæðna. Fólk streymdi 
til Reykjavíkur af landsbyggðinni og húsnæðisvandi jókst. 
 
Ríkisvaldið stýrði áfram öllum viðskiptum við útlönd. Skömmtun á nauðsynjavörum. 
Mikið fjör færðist í reykvískt skemmtanalíf með komu hersins, kaffihús, kvikmyndahús 
og lifandi tónlist. 
 
AMERIKANÍSERING - Bandarísk dægurmenning. Djass og danstónlist. Hollywoodmyndir 
og hasarblöð. Margir með áhyggjur af því að bandarísk fjöldamenning græfi undan 
íslenskri þjóðmenningu. „Coca Cola“ osfr. 
 

 1946 – 1959 
 

 Innflutningur til Íslands eykst fyrst á eftir lokum heimstyrjaldarinnar. Umfangsmikil 
stýring ríkisvaldsins á viðskiptum við útlönd. Haftatímabilið stóð allt til 1960.  
Eftirspurn var meiri en framboð. Slegist um hvern hlut.  

1955 Fyrstu kjörbúðir opna á Íslandi. 
  

 
1960 – 1969 
 

Um 1960 Innflutningsfrelsi eykst. og auðveldara varð að nálgast ýmsan varning. Síldaævintýrið í 
hámarki á fyrri hluta tímabilsins. 
Bítlagreiðslur 
Upphaf pakkaferða til sólríkra áfangastaða á borð við Mallorca og Kanaríeyja. 

 
1966 Stofnun Ríkissjónvarpsins. 

 
 1970 – 1985 

 
Um 1970 Hugmyndafræðileg gerjun. Rauðsokkur börðust fyrir jafnrétti kynjanna innan og utan 

veggja heimilisins. Ungir róttæklingar gagnrýndu hefðbundin fjölskyldumynstur og 
kapitalíska neysluhyggju. Annars konar hugmyndir tóku við af 
malbikunarframkvæmdum fyrri ára. Aukin áhersla á græn svæði og varðveislu gamalla 
húsa. 
Neyslumynstur tók að breytast. Æ stærri hluti fór í húsbúnað, bíla, ferðalög og 
tómstundir, menntun, skatta og ýmsar afborganir. Það veitti ekki af tveimur fyrirvinnum 
til að standa undir aukinni neyslu fjölskyldunnar. Giftum konum fjölgaði hratt á 
vinnumarkaðinum. Raftækjavæðing heimilanna hélt áfram á fullum krafti með 
innflutningi á frystikistum, þurrkurum og uppþvottavélum.  
Nær öll reykvísk heimili tengd við hitaveitu, 40 árum eftir af hitaveituframkvæmdir 
hófust. 



Íslenskt hagkerfi var opnað enn frekar í tengslum við EFTA og EBE. Smám saman voru 
felldir niður tollar á innfluttri iðnaðarvöru og íslenskir framleiðendur mættu samkeppni 
frá innfluttum varningi. 
 

  

1986 – 2000 
 

Um 1980 Kreditkort koma til sögunnar. 
1986 Einkareknar útvarps- og sjónvarpsstöðvar hefja göngu sína. 
1987 Verslunarmiðstöðin Kringlan opnar. 
1989 Síðustu leifum áfengisbannsins aflétt og sala bjórs leyfð. Krár og skemmtistaðir spretta 

upp eins og gorkúlur í miðbæ Reykjavíkur. Erlendir ferðamenn streyma til landsins til að 
upplifa hið alræmda reykvíska skemmtanalíf. 

Um 2000 
 

Innkaupaferðir almennings til þekktra verslunarborga. Ríkisvaldið dregur smám saman 
úr afskiptum sínum af verslun og viðskiptum, ríkisfyrirtæki einkavædd.  
 
Íslendingar komust í æ hraðvirkara samband við umheiminn. Tölvur urðu smám saman 
almenningseign og tilkoma netsins gjörbreytti lífsháttum og samskiptum fólks. Tengsl 
Íslands við alþjóðleg markaðssvæði voru styrkt með samningum sem miðuðu að því að 
gera öll viðskipti sem greiðust. 
 
Netverslun færist í vöxt. 
Stofnun íslensks verðbréfamarkaðar. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTAREFNI 
 

The Story of Stuff:  http://storyofstuff.org/ 

Ethical Consumerism in European Education: 
http://www.developmenteducation.ie/media/documents/ECEEToolkit2014.pdf  

Facing the Future: 
http://www.facingthefuture.org/LinkClick.aspx?fileticket=Zgfu7lBIRwE=&portalid=0 

Sorpa: http://www.sorpa.is/ 

Saga plastframleiðslu: http://www.ps.is/plast/saga-plastframleidhslu 

Endurnýting rafeindabúnaðar: http://www.graenframtid.is/ 

Saga Coca Cola á Íslandi: http://www.vifilfell.is/um-vifilfell/saga-fyrirtaekisins/ 

Úr hverju eru tölvur gerðar? http://www.ehow.com/list_6162960_materials-used-
make-computers_.html 

 
Saga símafyrirtækisins LM Ericson: http://www.ericssonhistory.com/ 

Antík útvarpstæki: http://www.collectorsweekly.com/radios/overview 

Saga straujárna: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1025082/ 

Saga Philips fyrirtækisins: 

http://www.philips.com/about/company/history/ourheritage/index.page 

 

 

 


