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Ágrip 

Í lokaritgerðinni er greint frá niðurstöðum rannsókna á því hversu kunnug börn og unglingar 

voru dýrum. Þau voru beðin um að nefna dýr og spurð hvort þau þekktu algeng dýr og hvaðan 

þekking þeirra var komin. Rannsóknin var framkvæmd í einum skóla á höfuðborgarsvæðinu og 

einum á landsbyggðinni. Niðurstöður skólanna verða bornar saman í umræðukafla og ræddar í 

samhengi við hugtakaskilning og áhyggjur ýmissa um náttúrufælni barna og unglinga í 

nútímasamfélagi. 

Niðurstöður sýndu m.a. að þekking nemenda er nokkuð brotakennd, og hugtakanotkun er oft á 

reiki. T.d. eru spendýr hin eiginlegu dýr í augum flestra nemenda og skordýr eitthvað annað. 

Eins og búast mátti við þá jókst þekking grunnskólabarna á dýrategundum með aldri því þau 

eldri gátu nefnt fleiri tegundir (marktækur munur reyndist vera á meðaltölum hópanna). 

Vitneskja þeirra virðist helst koma við lestur bóka, heimsóknir í dýragarða, heimilum, náttúrunni 

sjálfri og sjónvarpi. Fáir nemendur muna eftir því að hafa lært um dýr í skólanum og enn færri á 

internetinu. Niðurstöður styðja það að ástæða sé til að hafa áhyggjur af því að tengsl margra 

barna og unglinga við náttúruna séu að rofna. 
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Formáli 

Ég hef ávallt verið mikill náttúruunandi og áhugi minn á dýrum hófst á öðru aldursári þegar mér 

áskotnaðist mín fyrsta dýrabók. Þegar ég hóf nám í sem þá var Kennaraháskóla Íslands kom ekki 

annað til greina en að velja líffræði sem kjörsvið og þar kynntist ég leiðbeinandanum mínum í 

þessu verkefni, Hrefnu Sigurjónsdóttur prófessor við Háskóla Íslands. Hún endurvakti minn innri 

líffræðing ef svo má að orði komast og hefur verið mér dýrmætur viskubrunnur í námi mínu við 

menntavísindasvið. Ég vil þakka henni fyrir aðstoðina við verkefnið og þolinmæðina við gerð 

þess. 

Þegar kom að því að velja lokaverkefni var ég nýbúin að skoða veggspjald með niðurstöðum 

rannsóknar þar sem verið var að kanna þekkingu grunnskólabarna á dýrum sem Hrefna og 

Gunnhildur Óskarsdóttir, dósent í kennslufræði, framkvæmdu vorið 2008. Umhverfi og náttúran 

hefur ætíð verið mér hugleikin og ákvað ég að taka upp þráðinn í rannsókninni í samvinnu við 

Hrefnu og Gunnhildi og sameinaði þar lokaverkefni mitt og óbilandi áhuga á dýrum. 

Ég vil þakka Margréti Ó. Ívarsdóttir deildastjóra við yngsta stig í Austurbæjarskóla fyrir 

aðstoð við framkvæmd rannsóknarinnar þar í skóla og skólastjóranum Guðmundi Sighvatssyni 

fyrir góðar móttökur. Eins vil ég þakka Ingibjörgu Þóru Heiðarsdóttur, kennara við 

Grunnskólanum á Hellu, fyrir aðstoð við framkvæmd rannsóknarinnar í skólanum þar. 

Einnig vil ég þakka móður minni Ragnheiði Júníusdóttur og Sigríði Jónsdóttur fyrir aðstoð og 

yfirlestur á þessu verkefni. Að síðustu vil ég þakka öllum þeim sem stóðu við bakið á mér og 

aðstoðuðu við vinnu þessa verkefnis. 
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1. Inngangur 

Náttúran er hluti af tilveru okkar á jörðinni og lifum við og hrærumst í lífheiminum. Með 

tímanum myndum við okkur hugmyndir, skoðanir og lærum ný hugtök um umhverfið í kringum 

okkur. Hugmyndir okkar breytast með auknu námi og skilningur dýpkar og þekkingarnetið 

verður æ flóknara.
1
 Öll skynjum við umhverfið á mismunandi hátt og drögum af því ólíkan 

lærdóm. Börn hafa alltaf átt í nánu samneyti við náttúrunna og hafa lengst af verið  frjáls til þess 

að upplifa, rannsaka og leika sér útivið án mikils eftirlits. Það var ekki fyrr en nýlega að tengsl 

barna við náttúruna fara að rofna og leikir þeirra færast inn fyrir dyr heimilisins.
2
 

Þetta á við um líf barna víða um heim, en Bandaríkjamenn hafa rætt áhyggjur af þeim rofum 

sem orðið hafa í tengslum barna við náttúruna meira en aðrir. Þau alast upp með sundurslitna 

kunnáttu á líffræðilegum fyrirbrigðum og þekking þeirra kemur ekki frá fyrstu hendi frá 

náttúrunni.
3
 Rannsóknir styðja þessar niðurstöður en þær hafa sýnt að vitneskja barna um lífverur 

virðist ekki lengur koma frá náttúrunni
4
 og að þekking þeirra á dýrum virðist hafa minnkað.

5
 

Bandaríkjamenn hafa áhyggjur af þeirri náttúrufælni (e. nature deficit disorder) sem virðist eiga 

sér stað í samfélaginu.
3
 Svo er komið að margir líta ekki á manneskjur sem hluta af náttúrunni 

eða vistkerfi hennar. Eins álíta margir að maðurinn sé ekki dýr og þeim hættir til að gleyma að 

maðurinn er, og hefur alltaf verið, spendýr og hluti af stórbrotnu vistkerfi jarðar.
6
 Þessu virðist 

ekki hafa verið gerð góð skil í kennslu og lítil áhersla lögð á samspil manns við náttúru sem hluti 

af henni. Hins vegar hafa áherslur Aðalnámskrár breyst og dregið hefur verið fram mikilvægi 

þess að nemendur læri um manninn sem hluta af náttúrunni og að hann hafi áhrif á hana.
7
 

Ekki er þó hægt að segja að börn og unglingar á Íslandi séu úr öllum tengslum við náttúruna 

þótt dregið hafi úr þeim tíma sem þau eyða utandyra. Þau rekast á ýmsar lífverur og dýr í 

daglegu lífi en spurning er hvort börnin taki eftir þeim og gefi einhvern gaum. 

Lítið hefur verið rannsakað hvernig börn og unglingar læra um náttúruna hér á landi og með 

hvaða hætti þau upplifa hana. Í framhaldi af rannsókninni frá 2008 sem minnst var á í formála 

var ákveðið að gera framhaldsrannsókn. Í þessari rannsókn verður leitast við að kanna hvaða 

breytingu má sjá í þekkingu barna um dýr eftir aldri og hvaðan kunnátta þeirra virðist helst 

koma. Niðurstöður verða ræddar m.a. í ljósi minni tengsla við náttúruna og náttúrufælni (e. 

nature deficit disorder). 
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2. Hugmyndir grunnskólabarna og tengsl við náttúru 

The young are growing up in an era without biological absolutes.  

Even the definition of life itself is up for grabs.
3 

(Ungmenni vaxa úr grasi á tímum þar sem líffræðileg kunnátta er ekki lengur algild. 

Skilgreiningin á lífinu sjálfu er í lausu lofti.)3 

Hugarheimur barna hefur ávallt vakið áhuga fræðimanna og hefur hugsun þeirra og þroski verið 

vinsælt rannsóknarefni. Margar rannsóknir hafa verið gerðar víðsvegar um heiminn og 

hugsunarháttur barna og unglinga kortlagður.
8
 Rannsóknir á þekkingu grunnskólabarna um 

náttúruna og dýrin hafa verið töluverðar erlendis en lítið er um slíkt að ræða á Íslandi. 

Í breskri rannsókn sem framkvæmd var fyrir um tíu árum var kannað hvernig nemendur 

mynda hugtakanet um náttúruna og dýrin sem í henni lifa ásamt því hvaða skilning þau leggja í 

fyrirbrigði náttúrunnar. Þar kemur meðal annars fram að nemendur þurfa að búa yfir fyrri 

þekkingu og hugtökum sem gerir þeim kleift að þekkja dýrið undir nafni.
4
 Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að nemendur taka frekar eftir líkamsbyggingu dýra og vitna heldur til 

hennar en hegðun eða búsvæði séu þeir beðnir um að flokka dýrin. Þetta eru ef til vill þau atriði 

sem nemendur taka hvað helst eftir í fari dýra. Eldri nemendur ættu að þekkja heimkynni og 

atferli dýranna auk líkamsbyggingar og ættu jafnfram að geta flokkað dýrin með tilliti til þessa. Í 

ljós kom að þekking nemenda virðist helst koma frá heimilum, náttúrunni sjálfri, sjónvarpi, 

skólanum og við lestur bóka.
4
 

Í bandarískri rannsókn
5
 sem framkvæmd var fyrir liðlega tíu árum var verið að athuga hvaða 

skilning nemendur leggja í orðið/hugtakið dýr en það kemur gríðarlega oft fyrir í daglegu lífi 

barna og unglinga í Bandaríkjunum, meðal annars í bókum, sjónvarpi og skólanum. 

Rannsakendur tóku eftir þremur atriðum þegar þeir athuguðu námsbækur sem notaðar eru til 

kennslu í Bandaríkjunum. Flestar námsbókanna notuðust yfirleitt aðeins við orðið dýr þegar átt 

var spendýr. Allajafna var notast við orðið kvikindi eða vera þegar átt var við skordýr, ekki dýr. 

Að auki innihéldu námsbækurnar yfirleitt ekki neina eiginlega skilgreiningu á því hvað dýr væri. 

Þessar bækur geta ekki talist gott námsefni þar sem nemendur fara á mis við mikilvæga þekkingu 

um dýraríkið vegna þessa. Þetta getur orðið til þess að nemendur telja þessar lífverur alls ekki 

vera dýr heldur eitthvað annað. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að nemendur áttu 
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erfitt með að skilja að dýraríkið samanstendur af mörgum minni hópum og fjöldi þeirra þekkti 

ekki þá eiginleika sem einkenna öll dýr. Margir nemendur áttuðu sig ekki á að ófrumbjarga þýðir 

að dýrið getur ekki búið til sína eigin fæðu. Sumir töldu að það þýddi að dýrið þyrfti að veiða sér 

fæðu til matar. Eins álíta margir nemendur manneskjur ekki vera dýr og kemur fram í 

rannsókninni að það er ekki aðstæðulausu sem þau halda þetta. Hvergi kemur fram í námsbókum 

að maðurinn sé dýr og þessari hugmynd er meðal annars viðhaldið í fjölmiðlum.
5
 Í Biblíubeltinu 

í Bandaríkjunum hafa bókstafstrúarmenn víða áhrif á hugmyndir barna og á sumum stöðum er 

þróunarkenningin ekki kennd í skólum. Með þessu er hægt að móta hugmyndir og skoðanir 

barna eftir hentugleika en það getur valdið miklum ranghugmyndum hjá nemendum á 

mikilvægum lífsferlum og hugtökum í náttúrufræðum. 

Nauðsynlegt er fyrir börn og unglinga að upplifa náttúruna og gæði hennar frá fyrstu hendi. 

Maðurinn hefur alltaf fundið hjá sér þörf fyrir að umgangast náttúruna. Garðar voru og eru 

skiplagðir á þéttbýlum svæðum og önnur friðlýst svo almenningur geti notið náttúrunnar. Margir 

sækja í samneyti við náttúruna og er það leið til að komast frá amstri nútímasamfélags.
6
 Hins 

vegar eru of margir sem líta á náttúruna aðeins sem bakgrunn með fagurfræðilegt gildi og til 

afnota í frítíma frekar en að maðurinn séum hluti af henni. Eins og fram kom í inngangi líta 

margir svo á að maðurinn sé ekki hluti af vistkerfi jarðar heldur óháður því. Nútímamaðurinn 

hefur lifað í nánu sambandi við náttúruna næstum alla hans þróunarsögu. Það var ekki fyrr en 

nýlega að fólk fór að búa í þéttbýli frekar en dreifbýli en við það hófst aðskilnaður mannsins við 

náttúruna. Samkvæmt sálþróunarkenningunni hefur maðurinn eðlislæga þörf fyrir náttúruna og 

að hún sé hans eiginlega heimili.
6
 Svo í stað þess að uppræta tengsl barna við náttúruna ættum 

við að leggja rækt við þau. Líf barnæskunnar hefur færst inn fyrir dyr heimilisins og líf barna 

virðist mun meira vera skipulagt af fullorðnum en áður.
2
 Þau eyða litlum tíma utandyra og oftast 

er það í skipulögðu íþróttastarfi eða á steinsteyptum leikvöllum. Í Bandaríkjunum virðist 

fullorðið fólk og foreldrar halda börnum sínum inni frekar en annars staðar en hræðsla við 

ókunnuga (e. stranger danger) litar samfélagið svo um munar.
2
 Þessi hræðsla er svo mikil að 

börn hafa fá tækifæri til þess að vera úti og svigrúm þeirra til þess að upplifa náttúruna nær 

ekkert. Ef eðlislægur áhugi barna á náttúrunni fær ekki að njóta sín gætu börn orðið smeyk við 

hana og jafnvel þróað með sér andúð eða óbeit á náttúrunni (e. biophobia).
9
 Bandaríkjamenn hafa 

miklar áhyggjur af þessum vaxandi vanda í nútímasamfélagi og er talað um að börn séu farin að 

þjást af náttúrufælni (e. nature deficit disorder).
10
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Við lok 4. bekkjar: Gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkomu hans 

byggist á samspili við hana. 

Við lok 7. bekkjar: Gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma 

komandi kynslóða byggist á umgengni hans við náttúruna. 

3. Aðalnámskrá grunnskóla og námsefni 

Náttúruvísindin eru órjúfanlegur þáttur í menningu nútímasamfélags 

 og hafa mikilvægu hlutverki að gegna í almennri menntun fólks.
7
 

Náttúruvísindin eru víðfeðm og innihalda margar ólíkar greinar sem eiga það sameiginlegt að 

fjalla um eðli og einkenni náttúrunnar sem við lifum í. Markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er 

skipt niður í nokkur svið eftir faggreinum. Sá hluti námskrárinnar sem fjallar um dýr er innan 

þess sviðs sem kallast lífvísindi en þeim er skipt niður í nokkra liði eftir áherslum. Fljótt á litið 

virðist sú námskrá sem nú er í gildi ekki innihalda marga liði eða markmið sem snúa beint að 

dýrum. Við nánari athugun má hins vegar finna ýmis markmið sem stuðla að aukinni þekkingu á 

dýrum og einkennum þeirra (sjá hér að neðan). Flest þeirra markmiða er að finna í tveimur liðum 

sem kallast lífverur annars vegar og vistkerfi hins vegar. Hægt að finna nokkur markmið í liðnum 

að búa á jörðinni sem falla undir umhverfismennt eða það sem er enn nýrra og víðfeðmara, 

menntun til sjálfbærrar þróunar (MSÞ) en þau markmið fjalla um dýr í víðu samhengi, það er 

með áherslu á vistfræði. 

Markmið aðalnámskrár eru sett fram í þremur köflum eftir skiptingu grunnskólans í námsstig; 

yngsta stig (1. – 4. bekkur), miðstig (5. – 7. bekkur) og unglingastig (8. – 10. bekkur). Tvenns 

konar markmið eru sett fram, lokamarkmið annars vegar og áfangamarkmið hins vegar. 

Lokamarkmiðin eru meira almenns eðlis en áfangamarkmiðin. Þar er lögð áhersla á að nemendur 

hafi öðlast yfirgripsmikla almenna þekkingu við lok grunnskólans, hafi þroskað með sér skilning 

á náttúrunni og hugtökum hennar, gagnrýna hugsun, vísindaleg vinnubrögð ásamt fleiru.
7
 

Áfangamarkmiðin taka aftur á móti mið af einstökum þáttum eins og atferlis- eða þróunarfræði 

og með þeim uppfyllast lokamarkmiðin í skrefum og þyngjast eftir því sem nemendur verða 

eldri. Í kaflanum að búa á jörðinni má finna markmið sem kemur fram í öllum þremur 

aldursstigum grunnskólans. Þetta markmið fjallar um hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og 

að lífsafkoma hans byggist á framkomu hans við jörðina. Áfangamarkmiðin eru á þennan veg: 
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7 

Eins og sést á þessum markmiðum þá þyngjast þau eftir því sem nemendur koma ofar í 

grunnskólann. Þetta markmið er sérstaklega mikilvægt fyrir menntun til sjálfbærrar þróunar 

(MSÞ) en ný Aðalnámskrá mun leggja ríka áherslu á markmið sem þessi. Stefnt er að því að gefa 

hana út árið 2011 en hún verður með einkunnarorðunum læsi, lýðræði, jafnrétti, skapandi starf 

og sjálfbær þróun að leiðarljósi. Dregið verður úr skilum milli skólastiga og aukin krafa um 

menntun til sjálfbærrar þróunar verður til þess að markmið Aðalnámskrár í náttúrufræði munu 

breytast.
11

 Þessi breyting er framhald á því sem breyttist í síðustu námskrá en þá var kaflanum að 

búa á jörðinni bætt við í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 en þann kafla er ekki að finna í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999.
12

 Í þeirri námskrá var umhverfismennt reyndar á dagskrá en 

sem almennur hluti sem átti að fléttast inn í allt skólastarf. Það þótti ekki hafa tekist nógu vel og 

því var ákveðið að setja þennan nýjan þátt inn í náttúrufræðin. Önnur svið umhverfismenntar eru 

innan lífsleikni, heimilisfræði og víðar.
13

 

Heilmikið námsefni er til fyrir náttúrufræði og gefur það kost á fjölbreytti kennslu. Ekki þarf 

að einblína á kennslu innandyra með bók við hönd heldur ættu kennarar  að nýta sér umhverfið 

utandyra óspart. Börn og unglingar sjá sumir náttúruna með öðrum augum en fullorðnir.
9
 

Fullorðnir líta á náttúruna frekar sem bakgrunn með fagurfræðilegt í gildi í lífi þeirra. Börn og 

unglingar líta hins vegar á náttúruna sem hvatningu og reynslu í athöfnum sínum. Börn dragast 

að náttúrunni og fái sá áhugi ekki að dafna á þessum tíma geta þau jafnvel þróað með sér óbeit 

eða andúð á náttúrunni. Með útikennslu er hægt að hlúa að umhverfisvitund nemenda og 

jákvæðum kenndum gagnvart náttúrunni.
9
 Gott er að tvinna saman kennslu innandyra og 

útikennslu og að sjálfsögðu eiga kennarar að nýta sér þær bækur og efni sem er til staðar sér til 

stuðnings og sem ítarefni fyrir nemendur. Á vef Námsgagnastofnunar er fjöldi fræðslumynda 

sem hægt er að nýta og hefur hún gefið úr og þýtt margar bækur og bókaflokka sem ætlaðir eru 

til náttúrufræðikennslu. Hér á eftir er gerð nánari grein fyrir þeim markmiðum Aðalnámskrár 

sem snúa að dýrum og því námsefni sem til er um efnið: 

  

Við lok 10. bekkjar: Gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans 

og framtíð byggist á því að hægt verði að búa áfram á jörðinni. 
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Lífverur 

 Að kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, 

þar á meðal íslensku húsdýrin. 

 Átta sig á að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu 

og búsvæði til að lifa. 

 Geta borið saman plöntur og dýr. 

 Kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem 

æxlun, félagslífi, umönnun, fari, óðalshegðun 

og leikjum. 

 

Vistkerfi 

 Gera sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum 

lífverum. 

 Átta sig á áhrifum árstíðarbundinna breytinga á 

íslenskt lífríki. 

Að búa á jörðinni 

 Sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og 

velferð lífvera. 

 Gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af 

náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á 

samspili við hana. 

3.1. Yngsta stig 

Nemendur á yngsta stigi eru að hefja skólagöngu sína og eru flest þeirra forvitin og áhugasöm 

um náttúruna.
7
 Hægt er að virkja þau og efla hjá þeim þessa forvitni og áhuga á náttúrufræðum 

og brúa bilið á milli náms og nánasta umverfis. Á þessum tíma eru margir nemendur að taka sín 

fyrstu skref í lestri og því ekki hægt að gera ráð fyrir að þau geti lesið flókið lesmál.
7
 Bækur sem 

ætlaðar eru til náttúrufræðikennslu á yngsta stigi geta ekki innihaldið mikinn eða flókinn texta 

heldur meira af myndum og myndmáli. Bókaflokkurinn Komdu og skoðaðu eru einkum ætlaðar 

kennslu í 1. – 4. bekk. Þrjár bækur í þeim bókaflokki myndu falla undir umfjöllun um dýrin en 

þær eru: Komdu og skoðaðu hafið, Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera og Komdu og skoðaðu 

umhverfið. Ásamt þessum heftum eru til bækur sem heita Íslensk húsdýr og Náttúran allan 

ársins hring. Unnið er að nýrri bók um íslensk húsdýr en hún er væntanleg haustið 2010.
14

 

Núverandi bók um húsdýrin er myndaspjaldabók og því nær eingöngu notuð í 1. bekk. Efni 

bókanna er samstíga markmiðum aðalnámskrár fyrir þennan aldurshóp. Nemendur eiga til að 

mynda að læra um húsdýrin, árstíðarbreytingar í náttúrunni og hegðun dýra. Til eru ýmsar 

fræðslumyndir á vef Námsgagnastofnunar sem hægt er að nýta í kennslu um dýr. Ein 

fræðslumyndin kallast Dýrin á bóndabænum sem gæti nýst til kennslu um húsdýrin eins og eitt 

markmið Aðalnámskrár kveður á um. Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar taka mið af nánasta 

umhverfi nemandans og gefur kost á mikilli kennslu utandyra. Þau áfangamarkmið sem fjalla um 

dýr eru þessi: 

7  
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Lífverur 

 Átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir 

skyldleika, læra um aðaleinkenni hópa lífvera, 

lífsferla og aðlaganir. 

 Átta sig á að nauðþurftir allra lífvera eru nánast 

þær sömu. 

 Þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang 

svo sem mökunarferli, fuglasöngur og 

árstíðarbundnar ferðir fugla og fiska. 

 Gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem best eru 

aðlagaðar umhverfinu eru hæfari til að lifa af og 

fjölga sér. 

Vistkerfi 

 Gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis 

við annað umhverfi sitt. 

 Geta borið saman mismunandi búsvæði á 

Íslandi með tilliti til einkennislífvera. 

Að búa á jörðinni 

 Bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum 

þeirra og búsvæðum og skilja eðlilegar 

takmarkanir á nýtingu þeirra. 

3.2. Miðstig 

Nemendur sem komnir eru á miðstig grunnskólans eru flestir orðnir vel læsir og því hægt að gera 

ráð fyrir að þeir geti lesið flóknara lesmál en þeir nemendur sem eru á yngsta stigi, þó 

undantekningar séu vissulega til staðar. Bækur og annað efni sem ætlað er miðstigi getur þannig 

innihaldið meiri texta auk mynda. Á þessum tíma þarf að efla vísindalegt læsi nemenda og 

undirbúa þá fyrir frekara nám í náttúrufræðum en þegar á unglingastig er komið er gert ráð fyrir 

vandaðri og vísindalegri vinnubrögðum. Viðhalda þarf áhuga nemenda og forvitni og efla 

umhverfisvitund.
7
 

Þær námsbækur á miðstigi sem fjalla um dýr eru Lífríkið á landi, Lífríkið í fersku vatni og 

Lífríkið í sjó. Fyrri tvær bækurnar voru gefnar út árin 1994 og 1996 en sú síðasta kom út árið 

2005. Það á bráðlega að skrifa nýja bók um Lífríkið á landi en höfundur hennar verður Sólrún 

Harðardóttir.
15

 Þessar bækur gefa kost á mikilli útikennslu og hægt er að nota nánasta umhverfi 

nemandans til kennslu. Náttúran allan ársins hring sem nefnd var hér að ofan er sums staðar 

notuð á miðstigi (5. – 6. bekk). Árið 1999 hóf Skjaldborg útgáfu bókaflokks sem heitir Skoðum 

náttúruna. Þessar bækur taka fyrir einn hóp dýra eins og til dæmis úlfar, mörgæsir eða slöngur. 

Bækurnar mætti nýta til kennslu eða þemaverkefna á miðstigi þar sem þær eru myndskreyttar og 

textinn ekki flókinn. Eins eru til margar fræðslumyndir á vef Námsgagnastofnunar sem nýta 

mætti til kennslu í líffræði. Flest markmið sem snúa að dýrum eru að finna í áfangamarkmiðum 

við lok 7. bekkjar, þau eru: 
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 Sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein 

fyrir sérstöðu hennar. 

 Lífverur 

 Gera sér grein fyrir að lífverur þroskast á 

mismunandi hátt á lífsleiðinni.  

 Þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á 

lífsafkomu þeirra og hæfni í þróunarfræðilegum 

skilningi. 

Vistkerfi 

 Skilja hvernig vistkerfi byggist á samspili 

innbyrðis og við lífvana umhverfi og geta skýrt 

mögulegar afleiðingar þess að fæðukeðja raskist. 

 Skilja mikilvægi þess að viðhalda fjölbreytileika 

tegunda og vistgerða.  

 Geta lýst sérstöðu íslenskra vistkerfa. 

Að búa á jörðinni 

 Gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af 

náttúrunni og lífsafkoma hans og framtíð byggist 

á því að hægt verði að búa áfram á jörðinni. 

 Gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af 

náttúrunni og lífsafkoma komandi kynslóða 

byggist á umgengni hans við náttúruna. 

 
7 

Eins og sjá má á áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar eru nokkur markmið sem komu fyrir 

áður í áfangamarkmiðum við lok 4. bekkjar. Markmið eins og þau sem snúa að atferli dýra eru 

alltaf á dagskrá en verða smám saman erfiðari eftir því sem ofar kemur í grunnskólanum. Á 

yngsta stigi kynnast nemendur ýmsu í fari dýra en þegar komið er á miðstig læra þeir að þekkja 

tilgang þessa atferlis og hvernig það hefur áhrif á lífsafkomu dýranna. Markmiðin verða þannig 

flóknari og krefjast dýpri hugsunar en áður.
16

 

3.3. Unglingastig 

Á unglingastigi eru flestir nemendur orðnir 13 ára og eiga að vera færir um að lesa töluvert 

flóknara lesmál og geta lært fleiri og margbrotnari hugtök en áður.
16

 Bæði námsefnið og 

markmið Aðalnámskrár eru þyngri og gera ráð fyrir að nemendur geti tekið þátt í umræðum og 

álitamálum nútímasamfélags og læri um samspil náttúru og manns. Á þessu stigi eiga nemendur 

að læra að færa rök fyrir máli sínu, öðlast vísindalegt læsi og læra sjálfstæð vinnubrögð.
7
 

Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar sem fjalla um dýr eru þessi: 

7 
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Þegar áfangamarkmið Aðalnámskrár eru skoðuð með tilliti til þeirra námsbóka sem til eru um 

efnið má sjá að þar gætir ekki samræmis. Þær bækur sem eru notaðar á unglingastigi eru í 

bókaflokki sem kallast Almenn náttúruvísindi og eru þær sex talsins. Bækurnar sem innihalda 

efni um dýr eru tvær. Þær eru Einkenni lífvera og Lifandi veröld. Kaflar bókarinnar Einkenni 

lífvera eru Eðli lífsins (einkenni og nauðþurftir lífvera), Frumur (uppbygging), Vefir, líffæri og 

líffærakerfi (uppbygging) og Samskipti lífvera (vistfræði). Kaflinn um vistfræði fjallar meðal 

annars um dýr og samskipti þeirra innbyrðis og við umhverfi sitt. Lifandi veröld fjallar um 

flokkunarfræði lífvera og einkenni hvers hóps fyrir sig. Efni þeirrar bókar er hvergi að finna í 

gildandi Aðalnámskrá grunnskóla fyrir unglingastig en þó er þessi bók ennþá kennd. Efni hennar 

fellur þó að markmiðum sem finna má á miðstigi en þar er tekið fram að nemendur eigi að læra 

um flokkun lífvera. Bókin gæti hins vegar verið of þung í lestri fyrir nemendur á miðstigi. Næsta 

haust munu 3 – 4 bækur í líffræði fyrir unglingastig koma út hjá Námsgagnastofnun í nýjum 

bókaflokki sem heitir Litróf náttúrunnar. Fyrsta bókin heitir Lífheimurinn og er svipuð bókinni 

Lifandi veröld en inniheldur að auki kafla um atferli dýra sem er nýtt í námsefni fyrir 

unglingastig. Segja má að efnið um atferli dýra sé það eina í bókinni sem passar við námskrána. 

Síðan kemur út bók um lífeðlisfræði mannsins og þar á eftir bók eða bækur um vistfræði, erfðir 

og þróun.
17

 Ljóst er að nýtt námsefni fyrir unglingastig virðist ekki verða í samræmi við áherslur 

endurskoðaðar námskrár frá 2007 sem á að koma út árið 2011 nema eitthvað meira breytist en nú 

lítur út fyrir að gera.
11

 

Heilmikið annað efni er til fyrir þennan aldurshóp nemenda en á þessum aldri eru þau flest 

orðin nokkuð fær í enskri tungu og ættu að geta nýtt sér námsefni á því tungumáli. Hægt er að 

nýta fræðslumyndir eftir David Attenborough og Eyewitness myndirnar sem á íslensku eru 

kallaðar Náttúran í nýju ljósi til kennslu. Margar af þeim myndum eru komnar á vef 

Námsgagnastofnunar og eru því til reiðu fyrir kennara. Von bráðar verða þær allar komnar á 

tölvutækt form. 
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4. Skólanámskrár 

Hver skóli þarf að setja sér markmið út frá Aðalnámskrá grunnskóla í skólanámskrá og á hún að 

vera aðgengileg fyrir almenning á heimasíðu skólans.
18 

Skoðaðar voru skólanámskrár skólanna 

sem tóku þátt í rannsókninni og þær skoðaðar með tilliti til Aðalnámskrár og þeirra námsbóka 

sem til eru um efnið. Segja má að í báðum tilvikum séu skólanámskrárnar ekki fullunnar. 

4.1. Austurbæjarskóli 

Einungis var hægt að fá skólanámskrár fyrir vorönn hjá Austurbæjarskóla. Í 1. bekk eru engin 

markmið sem fjalla um dýr heldur farið í efni um mannslíkamann og starfsemi hans. Annar 

bekkur lærir hins vegar um íslensku húsdýrin og villt dýr á Íslandi sem samræmist markmiðum 

Aðalnámskrár. Í 3. bekk læra nemendur um hafið og þær lífverur sem þar lifa á meðan fjórði 

bekkur lærir um fugla og fiska í íslenskri náttúru. Þegar hér er komið eru nemendur að ljúka 

námi á yngsta stigi og færast yfir á miðstig. Engin markmið voru að finna í líffræði fyrir 5. bekk 

en eins og greint var frá þá er skólanámskráin aðeins fyrir vorönn skólanna og sama var uppi á 

teningnum í 6. og 7. bekk. Hins vegar kom fram í umfjöllun á miðstigi að bækurnar Lífríkið á 

landi, Lífríkið í fersku vatni og Lífríkið í sjó væru ætlaðar kennslu á miðstigi en þessar bækur eru 

teknar fyrir á haustönn. Umhugsunarvert er að vorið skuli ekki vera notað til að fjalla um dýr. 

Þegar komið er á unglingastig hefst kennsla í náttúrufræðum á kennslu bókarinnar Einkenni 

lífvera en hún eins og kom fram fjallar meðal annars um vistfræði. Í 9. bekk læra nemendur 

flokkunarfræði og er bókin Lifandi veröld notuð til þess. Tíundi bekkur fer í erfða-, þróunar- og 

stjörnufræði sem tengist ekki umfjölluninni hér. 

4.2. Grunnskólinn á Hellu 

Þegar skólanámskrá skólans var skoðuð virðist fyrsti bekkur ekki hafa nein sérstök markmið um 

dýr en farið er í bókina Komdu og skoðaðu umhverfið sem getur orðið til þess að nemendur læri 

um dýr. Í 2. bekk læra nemendur um íslenska náttúru og dýrin sem í henni lifa. Farið er í 

bækurnar Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera og Komdu og skoðaðu hafið. Í 3. bekk eiga 

nemendur að læra og geta nefnt öll íslensk spendýr og þekkja umhverfi þeirra. Þau fara í bókina Í 

sveitinni með Æsu og Gauta. Í 1. – 5. bekk fá allir nemendur umhverfis- og útikennslu en þar eru 

nokkur markmið sem fjalla um dýr. Nemendur eiga að læra að þekkja ýmis smádýr og algenga 
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fugla í náttúru Íslands. Fimmti bekkur fer í bókina Náttúran allan ársins hring og nemendur eiga 

að kynnast grunninum í flokkunarfræði og þekkja íslensk dýr (fiska, fugla og spendýr). Engin 

markmið um dýr var að finna fyrir 6. bekk en þá læra nemendur um líkama mannsins. Aftur á 

móti fer 7. bekkur í allar bækurnar um lífríkin: Lífríkið í fersku vatni, Lífríkið í sjó og Lífríkið á 

landi. Markmiðin eru þau að nemendur læri um alla ferskvatnsfiska á Íslandi og hvaðan þeir 

koma, kunni að gera skil á þeim lífverur sem lifa í sjó og læri að þekkja einkenni helstu 

gróðurlenda, þar á meðal þær lífverur sem þar lifa. Áttundi bekkur fer í bókina Einkenni lífvera 

en þar kynnast þau grundvallarhugtökum vistfræðinnar og samspili dýra og umhverfis. Í 9. bekk 

læra nemendur flokkunarfræði og einkenni hvers lífveruhóps með bókinni Lifandi veröld. Eins 

og fram kom hér að ofan þá eru engin markmið í núgildandi Aðalnámskrá fyrir unglingastig sem 

passa fyrir bókina. Hins vegar náði aðlögunartími Aðalnámskrár frá 2006 – 2007 til 2010 þannig 

að Aðalnámskrá frá 1999 hefur verið í gildi þangað til fram á þetta skólaár. 

5. Náttúrufræðikennsla 

Náttúrufræði er ein þeirra námsgreina þar sem nauðsynlegt er að verkleg kennsla sé viðhöfð og 

að kennsluhættir séu almennt fjölbreyttir. Nokkrar nýlegar rannsóknir um náttúrufræðikennslu á 

Íslandi eru til staðar en þær fjalla meðal annars um viðhorf náttúrufræðikennara og stöðu í 

náttúrufræðikennslu. Veturinn 2006 – 2007 rannsökuðu Birna H. Bjarnadóttir, Helen 

Símonardóttir og Rúna B. Garðarsdóttir hver staða náttúrufræðikennslu væri í grunnskólum 

landsins. Aðalniðurstöður þeirra voru að kennarar hafa almennt áhuga á að kenna náttúrufræði og 

að þekking þeirra haldist  í hendur við áhuga þeirra. Eftir því sem þekkingin er meiri því 

áhugasamari eru þeir um kennsluna. Þegar kennarar voru spurðir um aðbúnað skólans til 

náttúrufræðikennslu kom í ljós að þeim fannst mest skorta vel útbúna líffræðistofu. Aðeins 

fjórðungur kennara taldi sig hafa fullkominn aðgang af nauðsynlegum búnaði þegar kemur að 

verklegri kennslu.
19

 Hrefna Sigurjónsdóttir rannsakaði hver einkenni líffræðikennslu væru hjá 

kennurum útskrifuðum með líffræði sem valgrein. Helstu niðurstöður voru þær að kennsluhættir 

voru nokkuð fjölbreyttir og að mikil áhersla var lögð á verklega kennslu. Netnotkun í kennslu var 

býsna mikil ásamt myndböndum. Almennt höfðu kennarar aðgang að sérstakri líffræðistofu en 

skortur á aðbúnaði var talinn vandamál.
20

 Að síðustu skal nefnt að rannsóknarhópur á 

menntavísindasviði HÍ hefur unnið að rannsókn á námi og kennslu í náttúrufræðum og kallast 
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verkefnið Vilji og veruleiki.
21

 Sautján skólar voru heimsóttir, bæði úti á landi og á 

höfuðborgarsvæðinu. Ýmislegt áhugavert kom fram í niðurstöðum þessa verkefnis en í ljós kom 

að óskastaða var töluvert hærri en mat á núverandi stöðu í náttúrufræðikennslu. Til að mynda 

bjuggu flestir skólanna yfir lágmarksútbúnaði í tækja-, tölvu- og bókakosti en aðrir möguleikar 

eins og staða til útikennslu voru þó ekki nýttir. Nemendur skólanna bentu á að mikilvægi þess að 

kennarinn fylgist með hvort nemendur skilji námsefnið og reyni að tengja það við daglegt líf 

þeirra. Í svörum þeirra kom fram að þeir óskuðu eftir meiri verklegri kennslu og námi úti fyrir. 

Þá fannst nemendum á unglingastigi námsbækur flóknar og illskiljanlegar. Þetta gæti hins vegar 

breyst til muna þegar nýtt námsefni fyrir unglingastig verður tekið í notkun.
21

 

Eins og fram kom í kafla 2 þá virðist þekking erlendra grunnskólanema á dýrum frekar 

sundurslitin. Hluta af þessu þekkingarleysi má ef til vill rekja til kennslu í líffræði. Weiss og 

félagar
22

 gerðu rannsókn á kennsluháttum í náttúrufræði í 364 kennslustundum í Bandaríkjunum 

til að meta gæti þeirra. Það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga við kennslu og höfðu þær ákveðin 

viðmið við matið á kennslustundum (Viðauki 3). Í ljós kom að bandarískir skólar eru langt frá 

því að veita nemendum hágæðakennslu. Aðeins 15% kennslustunda gátu flokkast sem 

hágæðakennsla og 59% þeirra voru undir meðallagi eða meira en helmingur. Þær benda á að 

kennslustundir verða að henta nemendahópnum og taka mið af fyrri þekkingu allra nemenda 

innan hópsins.
22

 Nauðsynlegt er að virkja nemendur á fjölbreyttan hátt í námi og vekja áhuga 

þeirra á því að læra meira. 

Þetta þurfa kennara að hafa í huga þegar kennsla náttúrufræða er annars vegar. Hugtakanám 

reynist mörgum nemendur flókið og óvíst að fyrri þekking þeirra sé nógu traust. Í 

þekkingarkenningu David Ausubel kemur fram að allar staðreyndir sem einstaklingur þekkir 

tengjast innbyrðis á kerfisbundinn hátt.
23

 Nám verður merkingarbært fyrir nemendur ef þeim 

tekst að tengja það fyrri þekkingu, sem þá verður að vera rétt og byggja á traustum grunni. 

Kennarar þurfa að taka mið af því hvar nemendur standa og hverjar forhugmyndir þeirra eru.
23

 

Hér er í raun verið að ræða nám í anda hugsmíðahyggjunnar en hún felur í sér að nemandinn 

tekur virkan þátt í eigin þekkingarsköpun með því að byggja utan á fyrri þekkingu og reynslu.
24

 

Þegar nemendur hefja nám í grunnskólum hafa þeir þegar myndað hugtakanet sem misauðvelt er 

að endurskoða, eða leiðrétta hugmyndir nemenda séu þær ekki réttar eða byggðar á misskilningi. 

Ef hugmyndir þekkingarkenningar Ausubels eru notaðar samhliða hugsmíðahyggjunni veltur 

nám á því hvað nemandinn veit fyrir og hversu sterkur sá grunnur er. Kennari þarf að miða 
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kennslu sína við þetta og leiðrétta ranghugmyndir sér þær til staðar. Slíkir kennsluhættir virðast 

heillandi en eru ekki auðveldir í framkvæmd. Með þessar hugmyndir að leiðarljósi og viðmið 

hágæðakennslu getur kennslu í náttúrufræðum farið mikið fram. 

Aðferð sem kallast 5E kennsluaðferðin er spennandi í þessu samhengi (e. engagement, 

exploration, explanation, elaboration & evaluation). Hún fjallar meðal annars um að virkja 

nemendur til að beita vísindalegum aðferðum og reyna á forhugmyndir sínar með ýmsum 

aðferðum eins og athugunum og samræðum.
25

 

6. Rannsóknir 

Nær engar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á Íslandi sem hafa það markmiði að kanna 

þekkingu grunnskólabarna á dýrum. Hins vegar hefur almenn náttúrufræðikennsla verið 

rannsökuð á Íslandi með PISA – rannsókninni
26

 og frá árinu 2005 hefur verið í unnið í 

áðurnefndri rannsókn Vilji og veruleiki.
21

 Ásamt Vilja og veruleika hafa nokkrar minni 

rannsóknir verið gerðar á síðustu árum. Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsókn á þekkingu 

barna sem gerð var vorið 2008 og þessari rannsókn sem var framhald af þeirri fyrri. 

6.1. Fyrri rannsóknir 

Vorið 2008 var gerð rannsókn á Íslandi í samvinnu við Bandaríkin, Brasilíu, Bretland, Finnland 

og Portúgal. Rannsóknin leitaðist við að kanna þekkingu barna á aldrinum 4 – 17 ára á dýrum í 

sínu daglega umhverfi og hvaðan þau fengu þekkingu sína. Fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar 

voru kynntar á ráðstefnu ESERA (e. European Science Education Research Association) í 

Tyrklandi í ágúst 2009. Á Íslandi voru það Hrefna Sigurjónsdóttir, prófessor í líffræði og 

Gunnhildur Óskarsdóttir, dósent í kennslufræði, báðar við HÍ, sem framkvæmdu rannsóknina í 

einum skóla í Reykjavík, Árbæjarskóla. Tekin voru viðtöl við 36 börn í fjórum aldurshópum og 

var stuðst við sömu aðferð í þessari rannsókn. Helstu niðurstöður birtust á málþingi 

menntavísindasviðs 2008
27

 og afmælisráðstefnu Líffræðifélags Íslands og Líffræðistofnunar HÍ í 

nóvember 2009
28 

Þar kom fram að margt bendir til þess að íslenskir nemendur viti heilmikið um 

dýr þó kunnátta þeirra sé nokkuð sundurslitin. Flestir nemendur nefndu spendýr þegar þeir voru 

spurðir um dýr og smádýr virtust ekki vera þeim ofarlega í huga. Þekking þeirra leit út fyrir að 

koma helst frá náttúrunni sjálfri og sjónvarpi en áberandi fáir nemendur mundu eftir því að hafa 
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lært um dýrin í skólanum. Nemendur í öllum aldurshópum lentu í vandræðum með að greina 

svamp og krækling sem dýr en elstu nemendur hafa fengið kennslu í þessu efni og ættu að geta 

greint dýrin frá plöntum og sveppum. 

6.2. Þessi rannsókn 

6.2.1. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var þríþætt. Í fyrsta lagi var kannað hvaða dýrategundir nemendur 

nefndu oftast og hvort marktækur munur væri á notkun sérheita eftir því sem nemendur eru eldri. 

Í öðru lagi var leitast við finna út hvers konar dýrahópa nemendur nefndu helst (d. spendýr, 

fiskar o.s.frv.) og í þriðja og síðasta lagi var kannað hvaðan þekking nemenda virtist helst koma. 

6.2.2. Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn er niðurstöðum lýst á einfaldan máta og ekki er um að ræða flóknari   

greiningu gagna en að gefa tíðni, prósentur, meðaltöl og sýna myndrit. Einu tölfræðiprófin verða 

t – próf á meðaltölum. Um megindlega rannsóknaraðferð sem kallast lýsandi snið er að ræða. 

Með lýsandi sniði er einungis verið að lýsa einhverju fyrirbrigði og ekki má álykta um tengsl út 

frá lýsandi rannsóknum. Rannsóknarsnið miðar að því að ná trúverðugu svari við 

rannsóknarspurningu.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 1. Rannsóknarsnið 
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6.2.3. Úrtak og framkvæmd 

Nemendur fyrir rannsóknina voru valdir af kennurum eða stjórnendum skólanna áður en viðtöl 

voru tekin. Valdir voru níu nemendur í fjórum fyrirfram ákveðnum aldurshópum, samtals 36 

nemendur í hverjum skóla. Þeir voru 6 – 8 ára, 9 – 11 ára, 12 – 13 ára og 15 – 16 ára. Þrír 

nemendur voru hafðir í hverjum getuflokki til þess að tryggja ákveðna breidd í úrtakinu. 

Farið var í einn skóla á höfuðborgarsvæðinu, Austurbæjarskóla, og einn skóla á 

landsbyggðinni, Grunnskólann á Hellu, eins og áður hefur komið fram. Tekin voru um það bil 10 

– 15 mínútna einstaklingsviðtöl við hvern nemanda og var hvert viðtalsblað merkt með númeri 

og kyni, viðtalsblaðið er að finna í viðaukum (Viðauki 2). Ekki er hægt að rekja einstakt 

viðtalsblað til nemenda þar sem þau voru kóðuð og nafnlaus. Viðtalsblaðið var með stöðluðum 

spurningum sem fengnar voru frá erlendum samstarfsaðilum rannsóknar Hrefnu og Gunnhildar. 

Reynt var eftir fremsta megni að orða spurningarnar alltaf eins til þess að hafa sem minnst áhrif á 

nemendur á meðan viðtalinu stóð.
30

 Í viðtölum gátu nemendur ekki svarað neinu nema því sem 

spurt var að og einungis var útskýrt lítillega fyrir þeim ef þeir skildu ekki orðalag eða um hvaða 

lífveru var spurt (d. kræklingur).
30 

6.2.4. Úrvinnsla og meðhöndlun gagna 

Ýmis álitamál komu upp við úrvinnslu ganga en reynt var eftir bestu getu að meðhöndla öll gögn 

á sama hátt. Í spurningu 1 voru nemendur beðnir um að nefna eins mörg dýr og þeir þekkja á 

einni mínútu. Við úrvinnslu þessarar spurningu komu upp vandamál með hugtakanotkun 

nemenda. Margir nemendur nefndu fiska, fugla og skordýr sem dýrategundir á sama tíma og þeir 

nefndu þorsk eða lóu. Í þessum tilvikum voru hópar dýra hafðir með í töflunni þar sem 

mismunandi nemendur nefndu oft sömu hópa lífvera. Í umræðukaflanum verður farið nánar í 

hugsun barna í sambandi við flokkun lífvera. Í sömu spurningu nefndu nemendur oft karlkyns, 

kvenkyns og afkvæmi sömu tegundar sem dýrategundir eins og til dæmis kýr, naut og kálfur eða 

kind, hrútur og lamb. Í þeim tilvikum voru dýrin sett í sama hópinn og fækkaði nefndum 

dýrategundum samhliða því. Kindur, hrútar og lömb fóru í einn hóp sem kallaður var kindur og 

eins var hópur nautgripa kallaður kýr. Allar dýrategundir, hvort sem um ræðir hópa eða einstaka 

tegund, er ritað í eintölu í töflum. Í nokkrum tilvikum komu fram mismunandi nöfn sama dýrsins 
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Tafla 1. Meðaltal tegundafjölda í Austurbæjarskóla 

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

8,78 13,1 13,56 16,3

eins og svanur og álft, hrafn og krummi eða snákur og slanga. Við þessar aðstæður voru dýrin 

sett í sama hóp undir öðru hvoru heitinu. 

Í spurningu 2 voru nemendur beðnir um að gera grein fyrir hvar þeir höfðu séð dýrið eða 

fundið upplýsingar um það. Í einhverjum tilvikum nefna nemendur fleiri en eina skýringu. Þegar 

slíkt kom upp voru aðeins sú skýring sem nemandanum datt fyrst í hug notuð. 

Í spurningu 3 voru nemendur beðnir um að segja frá því hvaða dýr lifa í nágrenni við heimili 

þeirra og skóla. Í einu tilviki nefndi einn nemandi að húsdýr og gæludýr byggju í grenndinni. 

Þessir hópar voru hafðir með í töflunni þar sem ekki er víst að allir nemendur leggi sama skilning 

í hvað flokkist sem húsdýr eða gæludýr. 

7. Niðurstöður 

Niðurstöður voru teknar saman fyrir hverja spurningu fyrir sig og hvor skóli skoðaður 

sérstaklega nema í spurningu þrjú (7.3 Dýrin í nágrenninu) en þá voru skólarnir tveir skoðaður 

saman og niðurstöður ekki sýnar í mynd. Í nokkrum tilvikum eru aldurshóparnir skoðaðir hver 

fyrir sig og síðan bornir saman í umræðukafla. Niðurstöður eru ýmist settar fram í töflum eða 

myndum. 

7.1. Þekking á tegundarfjölda 

Í fyrstu spurningu voru nemendur beðnir um að nefna eins mörg dýr og þeir þekktu á einni 

mínútu. Niðurstöður voru settar upp í töflu sem sýnir hvaða dýr nemendur nefndu og hversu oft í 

hverjum aldursflokki en sú tala kemur fram í sviga á eftir dýraheitum. Töflurnar má finna í 

viðaukum (Viðauki 4). Þá voru niðurstöður setta upp í skífurit og skoðað hvaða hópa dýra 

nemendur nefndu oftast. 

Austurbæjarskóli 

Gæludýrin hundur og köttur voru í öllum aldurshópnum nefnd oftast auk fugla í hópi 12 – 13 ára 

nemenda.  Að auki sést að húsdýr og stór spendýr sem hægt er að sjá í dýragörðum komu hvað 

oftast upp í huga nemenda en hryggleysingjar 

og skriðdýr virtust ekki vera þeim eins 

ofarlega í huga (Viðauki 4). Tekin voru saman 
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Mynd 5. Hlutföll nefndra dýrahópa 15 – 16 ára 
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Mynd 4. Hlutföll nefndra dýrahópa 11 – 12 ára 

Mynd 3. Hlutföll nefndra dýrahópa 9 – 11 ára Mynd 2. Hlutföll nefndra dýrahópa 6 – 8 ára 

meðaltöl nefndra dýrategunda hjá hverjum aldurshóp og sést að meðaltalið fer hækkandi með 

aldri þó minnsta breytingin sé milli 9 – 11 ára og 12 – 13 ára aldurshópanna. Tafla 1 sýnir 

niðurstöður á meðaltölum aldurshópanna. 

Eins og sjá má á myndum 2 – 5 þá nefndu nemendur í öllum aldurshópum spendýr í 

yfirgnæfandi meirihluta eða í 63 – 81% tilvika. Á eftir hópi spendýra koma iðulega fuglar en þeir 

voru nefndir í 10 – 17% tilvika. Aðrir hópar dýra eru fiskar, froskdýr, hryggleysingjar og 

skriðdýr. Í einum aldurshóp er hópurinn “annað” en einn nemandi nefndi bæði dreka og godzilla 

sem ekki eru dýr nema að nafninu til. Þessi tvö „dýr“ fengu því sérstakan flokk fyrir sig undir 

heitinu annað. 

Grunnskólinn á Hellu 

Hundur var oftast nefndur í þremur aldurshópum af fjórum (Viðauki 4). Í aldurshóp 6 – 8 ára var 

ljón nefnt jafn oft og hundur en köttur jafn oft í aldurshóp 9 – 11 ára. Hins vegar var hestur 

nefndur oftast í elsta hópnum, 15 – 16 ára. Stór landspendýr eru oftar nefnd á meðan smádýr eins 
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Mynd 7. Hlutföll dýrahópa hjá 9 – 11 ára Mynd 6. Hlutföll dýrahópa hjá 6 – 8 ára 

Mynd 8. Hlutföll dýrahópa hjá 12 – 13 ára Mynd 9. Hlutföll dýrahópa hjá 15 – 16 ára 

og hryggleysingjar eða froskdýr lenda ekki 

ofarlega á lista hjá nemendum (Viðauki 4). 

Þegar meðaltöl nefndra tegunda voru tekin 

saman fyrir aldurshópana sjá greinilega 

aukningu í tegundafjölda eftir því sem nemendur eru eldri. Tafla 2 sýnir hvernig meðaltölin 

hækka með aldri. 

Eins og hægt er að sjá á myndum 6 – 9 þá nefndu nemendur í öllum aldurshópum spendýr í 

miklum meirihluta eða í 65 – 79% tilvika. Á eftir spendýrum má sjá að fuglar voru næst oftast 

nefndir eða í 9 – 16% tilvika. Aðrir hópar dýra eru fiskar, hryggleysingjar og skriðdýr. Þessir 

hópar röðuðust misjafnlega eftir aldurshópum. Aðeins einn nemandi í Grunnskólanum á Hellu 

nefndi froskdýr, í aldurshópnum 12 – 13 ára. 

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

8,89 11,67 13,56 17,89

Tafla 2. Meðaltal tegundafjölda í Grunnskólanum á 

Hellu 
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7.1.1. Tegundafjöldi og notkun sérheita 

Til að svara þeirri spurningu hvort nemendur nefni fleiri dýrategundir eftir því sem þeir eru eldri 

voru gerð t – próf á gögnunum.
1
 Niðurstöður sýndu að slíkt er tilfellið á  milli 6 – 8 ára og 9 – 11 

ára (p = 0,018 ), 6 – 8 ára og 12 – 13 ára (p  = 0,003), 12 – 13 ára og 15 – 16 ára (p = 0,011) og  

eðli málsins samkvæmt á  milli 9 – 11 ára og 15 – 16 ára. Eins og sjá má á þessum niðurstöðum 

virðist nefndur tegundafjöldi hækka með aldrinum nema milli 9 – 11 ára og 12 – 13 ára 

aldurshópanna (p = 0,374). 

Það eru hins vegar ekki einungis tegundafjöldi sem eykst með aldri heldur einnig notkun 

sérheita. Þau dýr sem nefnd eru oftast eru yfirleitt ekki nefnd eftir sérheitum eins og köttur, 

hundur eða hestur. Hjá eldri nemendum má hins vegar sjá fleiri sérheiti eins og lóa, spói eða 

fiðrildi í stað fugla og padda (Viðauki 4). Þetta helst í hendur en þegar tegundafjöldi eykst eru 

það yfirleitt minna þekkt dýr sem eru nefnd sem nemendur þurfa þá að nefna eftir nafni en ekki 

lífveruhóp sem dýrið tilheyrir eins og til dæmis mauraæta eða letidýr. 

7.2. Uppspretta þekkingar um dýrin 

Í spurningu 2 voru nemendur beðnir um að segja frá því hvar þeir höfðu séð eða lært um þau dýr 

sem þeir höfðu nefnt í spurningu eitt. Farið var yfir hvert dýr fyrir sig. Í þessari spurningu voru 

margir svarmöguleikar og var nemendum greint frá flokkunum í upphafi spurningar. Flokkarnir 

voru bækur, dýragarðar, heimili/vinir, náttúran, sjónvarp/DVD, skólinn, sveitabæir, 

tölvur/internet og svo einn þar sem nemendur gátu ekki nefnt neitt sérstakt (Viðauki 5).Eins og 

sjá má þá geta börn og unglingar lært af ýmsu. Á mynd 10 sést dreifing svara nemenda í 

Austurbæjarskóla. Nemendur virðast almennt læra mest um dýrin af bókum, dýragörðum og 

heimilum (foreldra, vina eða skyldmenna). Þeir þættir fengu allir mikið vægi. Í elsta 

aldurshópnum lærðu nemendur meira af sjónvarpi en nokkrum öðrum þáttum. Í Grunnskólanum 

á Hellu var dreifing svara öðruvísi en þá virðist þekking nemenda koma meira frá heimilum, 

sjónvarpi eða náttúrunni sjálfri, sjá mynd 11. Á báðum myndunum má sjá að nemendur virðast 

ekki læra mikið um dýrin í skólanum. Þó voru fleiri nemendur í Austurbæjarskóla sem lærðu um 

dýrin í skólanum en í Grunnskólanum á Hellu. 

                                                
1 Ef p er minna en 0,05 þýðir það að það sé marktækur munur á meðaltölum. 
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7.3. Dýrin í nágrenninu 

Í spurningu 3 voru nemendur beðnir um að nefna þau dýr sem lifa í nágrenninu, í kringum 

skólann og nálægt heimili þeirra. Niðurstöðurnar eru sýndar í töflum í viðaukum (Viðauki 6). Þar 

er hægt að sjá að nemendur nefndu oftast hunda og ketti í bæði Austurbæjarskóla og 

Grunnskólanum á Hellu. Mjög misjafnt var hvaða dýr þeir nefna fyrir utan þessi gæludýr en 
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Mynd 10. Myndin sýnir hvar nemendur í Austurbæjarskóla höfðu lært um dýrin í spurningu eitt. Svör 9 nemenda 

eru lögð saman. 

Mynd 11. Myndin sýnir hvar nemendur á Hellu höfðu lært um dýrin í spurningu eitt. Svör 9 nemenda eru lögð 

saman.  
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margir nemendur úti á landi tíunduðu öll húsdýr. Sumir nemendur nefndu hryggleysingja, aðrir 

fugla og sumir töldu upp gæludýrin í húsunum í kring. Hægt er að sjá á töflunum að eftir því sem 

nemendur verða eldri því fleiri dýr nefna þeir (Viðauki 6). 

7.4. Algeng dýr í náttúru Íslands 

Í spurningum 4 og 5 voru nemendur beðnir um að svara því hvort þeir hafi séð eða þekktu 

ákveðin dýr sem eru flest algeng í náttúru Íslands. Ef þeir mundu eftir því að hafa séð dýrin eða 

þekktu þau voru nemendur beðnir um að segja hvar þeir höfðu séð dýrin eða lært um þau. 

Svarmöguleikarnir gátu verið þeir sömu og í spurningu tvö. Fjöldi nemenda í hverjum aldurshópi 

voru níu eins og áður hefur komið fram og tekur kvarðinn á myndum 12 og 14 mið af því. Margir 

nemendur sögðust ekki hafa sérð dýrið eða lært um það ef þeir mundu ekki eftir að hafa séð það 

(Viðauki 7). 

Austurbæjarskóli 

Á mynd 12 má sjá svör nemenda í Austurbæjarskóla um hvort þeir hafi séð dýrin sem spurt var 

um. Í flestum tilvikum höfðu þeir séð dýrin en það voru helst hagamús, hornsíli og uglur sem 

nemendur höfðu ekki séð. Aðeins tveir nemendur í yngsta aldurshópnum mundu eftir því að hafa 

séð þröst. Yngsti nemendurnir mundu flest ekki eftir því að hafa sér þröst. 
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Mynd 12. Nemendur Austurbæjarskóla sem höfðu séð dýrin (af 9) 
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Á mynd 13 má sjá að börnin hafa aðallega lært um þessi dýr  beint, það er séð þau úti eða á 

sveitabæjum. Heimili (foreldra, vina eða skyldmenna) og dýragarðar voru nefndir í nokkrum 

tilvikum. Enginn nemandi sagðist hafa lært um eitthvert dýranna í skólanum. 

  

 

Grunnskólinn á Hellu 

Nemendur Grunnskólans á Hellu þekktu almennt þau dýr sem spurt var um. Það voru helst 

hagamýs, hornsíli og uglur sem nemendur sögðust ekki hafa séð. Í einstaka tilfellum sögðust 

nemendur ekki hafa séð algeng dýr eins og hunangsflugu eða önd, sjá mynd 14. 
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Mynd 13. Myndin sýnir hvar nemendur í Austurbæjarskóla höfðu lært um dýrin 

Mynd 14. Nemendur á Hellu sem höfðu séð dýrin (af 9) 
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Mynd 15. Hvar nemendur í Grunnskólanum á Hellu höfðu lært um dýrin 

Á mynd 15 má sjá að bróðurpartur nemenda höfðu séð dýrin úti í náttúrunni eða á 

sveitabæjum. Í nokkrum tilvikum höfðu nemendur séð eða lært um dýrin á heimili eða í bókum. 

Enginn nemandi sagðist hafa lært um dýrin í skólanum. 

 

7.5.  Lífverur og dýr 

Í sjöttu og síðustu spurningu viðtalsblaðsins eru nemendur spurðir um fyrirfram ákveðnar 

lífverur og þeir beðnir um að svara hvort lífveran á listanum væri dýr (Viðauki 2). Lífverurnar á 

listanum voru 16 og þar af 13 dýr. Niðurstöður er settar þannig upp að sýnt er hve margir af 9 í 

hverjum aldursflokki sögðu að viðkomandi lífvera væri dýr (Viðauki 8). 

Austurbæjarskóli 

Eins og sjá má á mynd 16 þá vissu allir að sveppir og plöntur voru ekki dýr. Þá svöruðu 

nemendur í flestum tilvikum rétt um dýrin en það eru tvö dýr sem virtust vefjast meira fyrir 

nemendum en önnur. Þau eru kræklingur og svampur. Meirihluti nemenda sagði að svampur 

væru ekki dýr og tæpur helmingur sögðu að kræklingur væri ekki dýr. Sumir nemendur sögðu að 

sumir hryggleysingjar væru ekki dýr en í öðrum tilvikum virtust þau þekkja dýrin fyrir það sem 

þau eru. 
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Mynd 16. Fjöldi nemenda í Austurbæjarskóla sem svöruðu að lífverurnar væru dýr 

 

Gunnskólinn á Hellu 

Eins og sést á mynd 17 þá þekktu allir nema einn dýrin frá plöntum og sveppum. Í 

aldurshópnum 12 – 13 ára kom hins vegar fram að sumir nemendur töldu hryggleysingja ekki 

vera dýr. Flestir nemendur telja svampa ekki vera dýr og margir krækling ekki heldur. 

Mynd 17. Fjöldi nemenda í Grunnskólanum á Hellu sem svöruðu að lífverurnar væru dýr 
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8. Umræður 

Hér á eftir verða niðurstöðurnar teknar saman og svör gefin við rannsóknarspurningum og 

markmiðum. Síðan eru niðurstöðurnar ræddar í ljósi annarra rannsókna á náttúrufræðikennslu á 

Íslandi og þekkingu barna á dýrum. Að síðustu er fjallað stuttlega um vísbendingar um að börn 

séu að fjarlægjast náttúruna og hvað það getur þýtt. 

Í kaflanum um tegundafjölda (Kafli 7.1) var verið að kanna hvort nemendur notuðu oftar 

sérheiti á dýrum eftir því sem þeir urðu eldri og hvers konar dýrahópa (þ.e. spendýr, fuglar o.fl.) 

þeir nefndu helst. Eins og fram kom í niðurstöðum þá voru tiltölulega stór spendýr (gæludýr, 

húsdýr og dýr sem finnast í dýragarði) þau dýr sem nemendur nefna hvað oftast eða í 63 – 81% 

tilvika í Austurbæjarskóla og 65 – 79% tilvika í Grunnskólanum á Hellu. Bæði voru spendýr 

stærsti dýrahópurinn hjá báðum skólum og þær dýrategundir sem nemendur nefndu oftast, það er 

hundur, köttur, hestur og ljón. Tegundafjöldi jókst markvisst eftir því sem nemendur eru eldri en 

eins og sjá má á töflu í viðaukum (Viðauki 4) þá nefndu nemendur fleiri tegundir spendýra 

samhliða því þannig að hlutfall spendýra hélst hátt. Svipaða sögu er að segja í niðurstöðum 

Hrefnu og Gunnhildar frá 2008
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 og rannsóknarinnar sem gerð var í Bandaríkjunum og 

Bretlandi. Í báðum löndum nefna nemendur spendýr í miklum meirihluta. Aðrir hópar lífvera 

sem nemendur nefndu voru fiskar, froskdýr, fuglar, hryggleysingjar og skriðdýr. Misjafnt var 

hvernig hópar fiska, hryggleysingja og skriðdýra röðuðust en fuglar voru alltaf hópurinn næst á 

eftir spendýrum og þegar froskdýr voru nefnd var hann ávallt minnsti hópurinn en hlutfall hans 

fór aldrei yfir 1%. Í niðurstöðum má sjá að nemendur nefna fleiri tegundir dýra eftir því sem þeir 

eru eldri en þau dýr eru oftast úr sömu dýrahópum. Hægt er að sjá breytingu í notkun sérheita 

þegar nemendur eru eldri og meiri líkur á því að þeir noti frekar tegundaheiti en ættar eða 

ættbálkaheiti eins og raunin var með yngri nemendur. Samkvæmt rannsóknum sem Rosalind 

Driver hefur tekið saman
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 þá eiga margir nemendur í grunnskóla erfitt með að flokka lífverur og 

reiða þeir sig frekar á daglega reynslu en þá vísindalegu aðferð sem kennd er í skólum. Í daglegu 

lífi nota börn og unglingar lítið sérheiti dýra sem getur leitt af sér að þau nefni frekar önd en 

stokkönd í einstaklingsviðtalinu þegar þau eru beðin um að nefna dýr. 

Þegar nemendur voru spurðir hvar þeir höfðu séð eða lært um dýrin í spurningunni á undan 

kom í ljós munur milli skólanna (sjá Kafla 7.2). Á báðum skólum höfðu nemendur lært mest af 

náttúrunni og af heimsóknum á sveitabæi. Hins vegar höfðu nemendur Austurbæjarskóla lært 
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meira af dýragörðum en nemendur á Hellu. Það vakti aftur á móti athygli hversu fáir nemendur 

öllum þremur skólunum virtust muna eftir því að hafa lært um dýr á internetinu á tímum 

margmiðlunar og sýndarveruleika. Eins vakti það eftirtekt hve fáir nemendur mundu eftir því að 

hafa lært um dýr í skólanum. Örfáir nemendur nefndu skólann í þessu samhengi í 

Grunnskólanum á Hellu og á það einnig við um Árbæjarskóla en aðeins hærra hlutfall nefndu 

skólann í Austurbæjarskóla. Þetta er vissulega áhyggjuefni fyrir skólanna og setja má 

spurningarmerki við kennsluhætti ef nemendur muna ekki eftir því að hafa lært um dýr í 

skólanum en það gefur til kynna að kennslan situr ekki eftir. 

Dýrin í nágrenninu vekja misjafna athygli nemenda (Kafli 7.3). Eins og að ofan þá vekja 

ákveðin spendýr meiri athygli en önnur dýr. Nær undantekningarlaust nefndu nemendur hunda 

og ketti sem dýr í nágrenni við heimili þeirra og skóla. Á eftir þessum tveimur tegundum var afar 

misjafnt hvaða dýr þeir nefndu. Sumir nefndu fugla, sumir ýmis konar hryggleysingja á meðan 

aðrir nefndu örverur og menn. Engin önnur dýr fengu jafn mikið vægi og ferfættu gæludýrin tvö 

og eru það þau sömu og eru nefnd oftast í fyrstu spurningu sem rennir frekari stoðum undir það 

að nemendur muna frekar eftir spendýrum en öðrum dýrum. Það er á hinn bóginn ljóst að 

nemendur túlka orðið nágrenni á mismunandi hátt. Margir einblína á að telja um öll þau gæludýr 

sem þeir vita af í kringum heimilið sitt á meðan aðrir þuldu upp ýmis konar smádýr og fugla. Á 

þetta við um alla þrjá skólana. 

Að síðustu var reynt að leggja mat á hvort og hversu vel nemendur taka eftir þeim dýrum sem 

eru í náttúru Íslands. Eins og sést í niðurstöðum (myndir 12 og 14 í Kafla 7.4) þá áttu nemendur 

almennt ekki í vandræðum með að þekkja dýrin. Hins vegar sést á mynd 12 hversu margir 

nemendur á aldrinum 6 – 8 ára sögðust ekki þekkja þröst, hagamús, hornsíli eða uglu í 

Austurbæjarskóla. Það kemur ekki á óvart að þessir nemendur segjast ekki þekkja dýrin þar sem 

þeir hafa ef til vill ekki séð þau en það er hverfandi líkur á því að þessir nemendur hafi ekki séð 

þröst einhvern tíma á lífsleiðinni þar sem þessi fugl er afar algengur á höfuðborgarsvæðinu. Það 

getur einnig verið að foreldrar barna hafi litla umhverfisvitund og þekki fá dýr sjálfir. Þeir leggja 

ef til vill ekki rækt við eigin umhverfisvitund og þekkingu og geta þar með ekki miðlað henni til 

barna sinna. Þannig læra sum börn minna en önnur heima hjá sér þar sem sumir foreldrar leggja 

lítið í sína eigin umhverfismennt og barna sinna. Í þessu samhengi má bæta við að útikennsla er 

sérlega mikilvæg en í henni læra nemendur um dýrin í náttúrunni og efla þekkingu sína og 

umhverfisvitund. Nemendur Grunnskólans á Hellu áttu ekki í neinum vandræðum með að þekkja 
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þröstinn og voru það aðeins hagamús og hornsíli sem yngstu nemendur virtust ekki þekkja. 

Þekking nemenda um þessi dýr kom að miklum meirihluta frá náttúrunni sjálfri og sveitabæjum 

hjá nemendum bæði í Austurbæjarskóla og Grunnskólanum á Hellu, sjá myndir 13 og 15. Þegar 

farið var yfir viðtalsblöðin sást að meiri líkur væru á að nemendur sögðust ekki hafa séð dýrin ef 

þeir mundu ekki eftir að hafa séð það í raunverulegum aðstæðum (d. úti eða í dýragarði). 

Nemendurnir einblína mikið á eigin reynslu og atburði sem nýlega höfðu átt sér stað. 

Almennt reyndist nemendum ekki erfitt að greina dýr frá plöntum og sveppum (Kafli 7.5). 

Sumir nemendur töldu að ákveðnir hryggleysingjar eins og könguló og fiðrildi væru ekki dýr. 

Þarna vafðist fyrir nemendum skilgreining á orðinu dýr. Þess má þó geta að margar af þeim 

lífverum sem eru nefndar í þessari spurningu koma einnig fyrir í spurningunni á undan og þar er 

nemendum gefið að þau séu dýr (sjá Viðauka 2). Þær lífverur sem olli nemendum mestum 

vandræðum voru kræklingur og svampur. Nemendur í efri bekkjum skólanna þriggja eiga að vera 

búnir að læra að þessar tvær lífverur eru dýr en í bókinni Lifandi veröld er farið sérstaklega í 

hópa hryggleysingja en eins og fram kom að ofan þá er þessi bók kennd í 9. bekk. Nemendur á 

þessum aldri ættu því að geta svarað þessu rétt. Hins vegar finnst mörgum að svampur sé 

venjulegur eldhússvampur á meðan svampdýr sé dýrið sem þeir læra um í bókinni. Margir þeirra 

átta sig ekki á að þetta er sama dýrið með tvö heiti. Eins virðist teiknimyndin Svampur Sveinsson 

koma upp í huga margra nemenda, sérstaklega þeirra yngri, þegar þeir voru spurðir hvort lífveran 

svampur væri dýr. Flestir þeirra bentu á að hann væri alls ekki dýr heldur teiknimyndapersóna. 

Þar sem viðmælandi reyndi að hafa sem minnst áhrif á viðtalið til þess að fá sem nákvæmastar 

niðurstöður var ekki hægt að leiðrétta þennan misskilning nemenda. Það er hins vegar 

áhyggjuefni ef teiknimyndir eru farnar að hafa þessi áhrif á námsárangur nemenda. 

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar í ljósi Aðalnámskrár grunnskóla og 

skólanámskráa skólanna (sjá Kafla 3 og Kafla 4) má segja að nemendur á yngsta stigi hafi lært 

það sem tekið er fram í Aðalnámskrá og skólanámskrám. Þar er lögð áhersla á að nemendur læri 

að nefna öll íslensk húsdýr. Það er mismunandi eftir skólum en eftir því sem þeir verða eldri fara 

þeir smám saman að læra meira um önnur dýr eins og fiska, fugla og ýmis smádýr í þeirra 

nánasta umhverfi. Þessum markmiðum er meðal annars náð í Grunnskólanum á Hellu með 

markvissri umhverfis- og útikennslu. Hins vegar eru þeir yfirleitt ekki vissir með tegundaheiti 

annarra dýra en spendýra þar sem hóparnir fuglar og fiskar koma fyrir í svörum hjá þeim og má 

sjá svipuð svör hjá öllum aldurshópum skólanna þriggja. Innan þessara hópa eru ógrynni tegunda 
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og nokkuð víst að nemendur ættu að þekkja einhverjar þeirra eins og hrafn, álft, skógarþröst, 

þorsk eða ýsu. Þeir hins vegar átta sig ekki á muninum milli dýrahópa og tegunda þegar þeir eru 

beðin um að telja upp dýr. Það er aftur á móti nokkuð ljóst að nemendur læra að þekkja fleiri dýr 

eftir því sem þeir eru eldri. Þrátt fyrir það virðast þeir ennþá hafa tilhneigingu til að nefna frekar 

spendýr en önnur dýr. Á miðstigi eru mörg markmið sem fjalla um dýr og þau leggja áherslu á 

íslenskt umhverfi eins og lífríki í sjó og í vatni. Bæði Aðalnámskrá og skólanámskrárnar kveða á 

um að nemendur eiga að kunna skil á flestum dýrum sem finna má í náttúru Íslands. Annað er 

uppi á teningnum í markmiðum Aðalnámskrár og skólanámskrár fyrir unglingastig. Í 

skólanámskrám skólanna er kveðið á um að nemendur læri dýra- og flokkunarfræði í bókinni 

Lifandi veröld en hvergi er að finna markmið í Aðalnámskrá frá 2007 fyrir það efni á 

unglingastigi. Hins vegar er að finna markmið um þetta efni í Aðalnámskrá frá 1999
12

 en hún 

fellur úr gildi á þessu ári. Þrátt fyrir það læra nemendur efni þessarar bókar og eiga þar með að 

geta nefnt fjölbreyttari tegundir en yngri nemendur. Annað kom í ljós því þó þeir nefni vissulega 

fleiri tegundir eru þær úr sömu hópum. Það lítur út fyrir að markmið Aðalnámskrár og 

skólanámskráa fari að einhverju leyti fyrir ofan garð og neðan hjá nemendum en nemendur á 

mið- og unglingastigi virðast ekki muna eftir þeim dýrum sem þeir læra á þessu skólastigi. 

Það lítur út fyrir að margir nemendur í grunnskólum líti á spendýr sem hin eiginlegu dýr. Þeir 

nefna frekar spendýr en aðra hópa dýra þegar þeir eru beðin um að nefna dýr, og þá er ekki tekið 

fram hvers konar dýr beðið er um. Ýmsar niðurstöður rannsókna sem teknar eru saman af 

Rosalind Driver í bókinni Making sense of secondary science benda til þess sama.
31

 Þar kemur 

fram að nemendur upp í 15 ára sjá nær eingöngu stór ferfætt landspendýr sem hin eiginlegu dýr. 

Ástæða fyrir að flokka ekki fiska eða smádýr sem dýr þá segja nemendur að dýr séu með fjóra 

fætur, með feld, stór, búi á landi og gefi frá sér hljóð. Þeir virtust ekki átta sig á að skilgreiningin 

á dýrum er allt önnur. Þessar rannsóknir renna stoðum undir niðurstöður hér en nemendur nefna 

helst stór spendýr þegar þeir eru beðnir um að nefna dýr. Eins og fram kom að ofan þá kemur 

orðið dýr mikið fyrir í lífi barna og unglinga en engar námsbækur í Bandaríkjunum virðast taka 

fram hver skilgreining á dýri er og tóku rannsakendur eftir því að ef orðið var notað kom það 

yfirleitt í samhengi við spendýr.
5
 Íslensku námsefni þar sem farið er í dýra- og flokkunarfræði er 

ekki eins uppsett og bandarískt efni. Í bókinni Lifandi veröld, sem kennd er í 9. bekk allra 

skólanna, kemur fram hver skilgreiningin á dýri er og farið er sérstaklega í hvern dýrahóp fyrir 

sig frá minnstu hryggleysingjum til stærstu spendýra. Í öllum undirköflum er orðið dýr notað en 
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ekki kvikindi eða vera eins og í bandarískum námsbókum. Í sömu rannsókn kemur fram að ófáir 

nemendur (og fullorðnir reyndar líka) líta ekki á manneskjur sem dýr og hluta af vistkerfi 

jarðarinnar. Þessu er ekki gerð skil í bandarískum námsbókum en þetta er hins vegar tekið fram í 

íslenskum námsefni, en aðeins lítillega. Sumir nemendur nefndu menn sem dýrategund og aðrir 

tóku fram að menn væru dýr sem lifðu í nágrenninu. Það er því nokkuð ljóst að einhver hluti 

íslenskra nemenda geri sér grein fyrir að maðurinn er dýr. 

Það er meðal annars hlutverk kennara og þá sér í lagi náttúrufræðikennara að sjá til þess að 

nemendur læri að maðurinn er hluti af náttúrunni. Afkoma hans og allra annarra dýra byggist á 

því að hægt verði að búa á jörðinni áfram. Rannsóknir á náttúrufræðikennslu sýna að flestir 

kennarar hafa áhuga á því að kenna umhverfismennt og líffræði en fáir telja sig ná þeim 

markmiðum sem sett eru.
22

 Það er því ólíklegt að kennslan geti almennt fallið undir merki 

hágæðakennslu en sé þeim viðmiðum fylgt búa nemendur að þekkingunni til lengri tíma og muna 

frekar eftir kennslunni. Það kom hins vegar fram að um það bil 15% kennslustunda í 

Bandaríkjunum gátu fallið undir hágæðakennslu á móti 59% sem féllu undir lággæðakennslu. 

Hágæðakennsla getur vel farið fram utandyra sem útikennsla. Í slíku umhverfi er hægt að virkja 

umhverfisvitund nemenda. Hægt er að vekja athygli nemenda með ýmsum leiðum en samkvæmt 

5E kennsluaðferðinni er kveikjan einna mikilvægust í kennslustundinni.
25

 

Margir kennarar nota ýmis konar sjónvarpsefni til að gæða kennsluna lífi.
32

 Hins vegar eru 

ekki allir sammála því að fræðslumyndir séu með öllu góðar þar sem þær eru eins konar gluggi 

að stórbrotnum vistkerfum jarðar sem nemandinn sjálfur er ekki hluti af, hann situr eftir sem áður 

í kennslustofunni. Þetta leiðir ef til vill enn frekar til þess að hann álítur sig ekki hluta af 

náttúrunni og eykur þannig á rof barna og unglinga við náttúruna. Að auki þurfa kennarar að vera 

vakandi fyrir „óviðeigandi“ náttúrulífsmyndum sem setja dýrið sem fjallað er um í rangt 

samhengi. Margar af þessum myndum leitast við að skapa spennu í stað þess að sýna dýrið í sínu 

rétta umhverfi. Dýrin fá þannig neikvæða umfjöllun eins og til dæmis hákarl sem ræðst á kafara. 

Það þarf því að meta allt efni sem notað er til kennslu með hliðsjón af gæðum. Það hentar ekki 

allt efni til kennslu.
32

 

Ekki er nóg að finna árangursríka leið til kennslu á náttúrufræðum. Það er ekki einungis í 

höndum kennara að efla tengsl barna og unglinga við náttúruna heldur samfélagið í heild. 

Neikvæð umfjöllun og nútímavæðing hefur rofið tengsl barna við náttúruna og umhverfið og 

komið lífi og leikjum inn fyrir dyr heimilisins.
2
 Tölvuleikir og sjónvarpsefni hafa alltaf meiri og 
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meiri áhrif í lífi barna og áhugi þeirra á útiveru minnkar. Í bók sinni Last Child in the Woods
3
 

segir Richard Louv að mörg börn fái engin tækifæri til þess að upplifa náttúruna sjálf. Þau eru 

stöðugt höfð í einhvers konar ílátum (kerru, vögnum, sérútbúnum stólum) sem kemur í veg fyrir 

að þau geti skoðað umhverfið og náttúruna sjálf. Með tímanum geta þessi börn farið að þjást af 

náttúrufælni (e. nature deficit disorder) og mörg börn hræðast það að snerta dýr. Þessi rof má 

finna meira á meginlandi Bandaríkjanna en á Íslandi en það má sjá dæmi um upphaf þessa hér á 

landi. Bandaríkjamenn hafa miklar áhyggjur af þessari þróun. Foreldrar hafa tilhneigingu til þess 

að halda börnum sínum innandyra vegna ýmissa hætta í samfélaginu.
2
 Þetta gæti ýtt frekar undir 

andúð á náttúrunni þegar börn fá ekki tækifæri til þess að upplifa hana frá fyrstu hendi. 

Fólk víðsvegar um heiminn hafa tekið eftir þessari breytingu. Hreyfingar sem endurvekja og 

efla tengsl barna við náttúruna eru að spretta upp um allan heim.
33 

Það er eðlilegt að margir hafi 

áhyggjur af þróun þessara mála því þetta virðist gerast þrátt fyrir mikla vakningu sem hefur orðið 

í hvers kyns umhverfismenntun, bæði í hinu opinbera skólakerfi og sjálfstæðum stofnunum. Sem 

dæmi um hið síðarnefnda má nefna verkefni eins og Aðgerð fjólublá (e. Operation Purple) og 

Grænn tími (e. Green Hour) í Bandaríkjunum sem vinna að því að börn eyði meiri tíma úti í 

náttúrunni og endurveki tengsl þeirra við hana.
10 

Á Íslandi er starfandi verkefni sem heitir Skólar 

á grænni grein eða Grænfáninn (e. Eco Schools) eins og það er kallað í daglegu tali. Tilgangur 

þessa verkefnis er að auka umhverfisvitund og styrkja umhverfisstefnu í skólum.
34

 Það er 

mikilvægt fyrir börn að læra um gildi náttúrunnar fyrir manninn og framtíð hans á jörðinni. 

Áherslur á menntun til sjálfbærrar þróunar hafa aukist svo um munar á undanförnum árum og 

umhverfisvitund hefur vaxið. 
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9. Lokaorð 

Í ljósi niðurstaða er hægt að sjá að sum börn vita heilmikið um dýr og hafa mikinn áhuga á þeim 

en önnur þekkja fá dýr og vita lítið um þau. Þekking þeirra kemur aðallega frá náttúrunni sjálfri, 

við lestur bóka og frá sjónvarpinu. Fáir nemendur nefna skólann sem er ákveðið áhyggjuefni 

fyrir náttúrufræðikennara að nemendur muna ekki eftir að hafa lært um dýrin í skólanum. Sum 

hafa lítinn áhuga á dýrum og náttúrunni og líklegt að þau eyði ekki miklum tíma utandyra. Á 

heimilum þar sem ekki er lagt rækt við að ýta undir og efla áhuga barna á umhverfi sínu eru 

meiri líkur á því að þau myndi með sér andúð eða óbeit á náttúrunni (e. biophilia).
9
 Ef ekkert 

verður að gert geta íslensk börn farið að þjást af náttúrufælni. Með aukinni umhverfismenntum 

og nám til sjálfbærrar þróunar læra nemendur mikilvæg atriði hvað varðar stöðu mannsins í 

vistkerfi jarðarinnar og allar annarra lífvera. Það er nauðsynlegt að börn og unglinga í dag læri að 

þekkja og meta umhverfi sitt þar sem framtíð jarðarinnar veltur á því að hægt verði að búa á 

henni áfram. Það er í þeirra höndum að axla ábyrgð og verða fullgildir borgarar nútímasamfélags 

en til þess að þau geti það verður skólakerfið og heimilin að sinna sinni skyldu.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Bréf til foreldra 

Rannsókn á þekkingu grunnskólabarna á dýrum í umhverfi þeirra 

 

Til foreldra/forráðarmanna 

ég heiti Hrafnhildur Ævarsdóttir og er kennaranemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Komið er að lokum kennaranámsins og er ég farin að vinna við lokaverkefni til B.Ed prófs. 

Lokaverkefni mitt er rannsókn á þekkingu og hugmyndum grunnskólabarna um dýrin í umhverfi 

þeirra. Rannsóknin er liður af alþjóðlegri rannsókn sem hefur verið gerð á Íslandi áður og er gerð 

í samvinnu við prófessor við Háskóla Íslands.  

Rannsóknin felur í sér að kanna þekkingu grunnskólabarna á dýrum á fyrirfram ákveðnum 

aldursbilum. Skólarnir munu koma til með að velja nemendur fyrir rannsóknina og er hvergi 

hægt að rekja niðurstöður til einstakra barna/nemenda. Rannsóknin er í formi stutts viðtals þar 

sem börn eru beðin um að svara nokkrum spurningum um dýr. Viðtalsblöðin eru merkt með 

númeri barns/nemanda og á hvaða aldri. Nöfn þeirra koma hvergi fram. 

Þitt barn hefur verið valið til þess að taka þátt í rannsókninni. Að sjálfsögðu er ykkur frjálst að 

hafna fyrir hönd barnsins þátttöku í rannsókninni. Von mín er þó að þið sjáið ykkur fært að leyfa 

barninu ykkar að vera með í rannsókninni.  

 

Virðingarfyllst,  

Hrafnhildur Ævarsdóttir 

Kennaranemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 



 

45 

 

Viðauki 2 

Viðtalsblað 
 

Aldur………….  Skóli…………………. Land………….. Rannsakandi……. Dags…....... 

1. Nefndu eins 

mörg dýr og þú 

þekkir á einni 

mínútu. 

(Merktu dýrin 1, 

2, 3, 4, ...) 

1                           2                             3                               4                             5 

 

6                           7                             8                               9                             10 

  

11                        12                            13                             14                           15 

 

16                        17                            18                             19                           20 

 

2. Hefur þú séð 

dýrið eða fundið 

út einhverjar 

upplýsingar um 

það? Ef já, hvar?  

(Getur hafa séð í 

sjónvarpi, bók,...) 

1                           2                             3                               4                             5 

 

 6                          7                             8                               9                             10 

 

11                        12                            13                            14                            15 

 

16                        17                            18                            19                            20 

3. Segðu mér 

hvaða dýr lifa í 

nágrenninu, í 

kringum heimili 

þitt og nálægt 

skólanum. Hvar 

hefur þú séð þau?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hefur þú séð? 

 

A (algengur fugl) 

      Skógarþröstur 
 

B (lítið spendýr) 

      Hagamús 

 

C (húsdýr) 

      Kind 

 

D (fljúgandi hryggleysingi) 

    Hunangsfluga 

 

E (gangandi hryggleysingi) 
    Könguló 

 

F(hryggleysingi sem lifir í 

jörðinni)  

    Ánamaðkur 
G (dýr sem býr Á vatni) 

    Önd 

 

H (dýr sem litfir í vatni) 
    Hornsíli 

 

I  (næturdýr)  
    ugla 

Hefur þú séð...? Já eða nei.  

 

A    
 

 

B 

 
 

C 
 
 

D 

 
 

E 

 

 

F 
 

 

G 
 

 

H 

   
 

I 

5. Segðu mér meira frá því hvar þú hefur 

séð dýrið. (Sjónvarp, bók, daglegu lífi, ...) 

A    

 
 

B 

 
 

C 
 
 

D 

 
 

E 

 

 

F 
 

 

G 

 
 

H 

 
 

I 
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Hvað af þessu er dýr?      Barn nr______ 

         Kyn:___aldur: ____ 

 

Snigill  

Fiðrildi  

Könguló  

Ánamaðkur  

Kræklingur  

Fluga  

Geit  

Álft  

Lax  

Kría  

Svampur  

Hreindýr  

Ljón  

Sveppur  

Sóley  

Gulrót  
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Viðauki 3 

Hvað er hágæðakennsla/What is high quality instructions 

 The science content was significant and worthwhile. 

 The science content was appropriate for the developmental levels of the students in this 

class. 

 Content information provided by the teacher was accurate. 

 Students were intellectually engaged with important ideas relevant to the focus of the 

lesson. 

 The degree of “sense making” of science content within this lesson was appropriate for 

the developmental levels/needs of the students and the purpose of the lesson. 

 The pace of the lesson was appropriate for the developmental levels/needs of the students 

and the purposes of the lesson. 

 The teacher was able to “read” the students´ level of understanding and adjusted 

instructions accordingly. 

 The teacher´s questioning strategies were likely to enhance the development of student 

conceptual understanding/problem solving (the teacher for example, emphasized higher – 

order questions, used wait time appropriately, and indentified prior conceptions and 

misconceptions). 

 The teacher encouraged and valued active participants of all. 

 There was a climate of respect for students´ ideas, questions, and contributions. 

 The climate of the lesson encouraged students to generate ideas, questions, conjectures, 

and/or propositions. 

 Intellectual rigor, constructive criticism, and the challenging of the ideas were evident. 
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Viðauki 4 

Spurning 1 Austurbæjarskóli: Nefndu eins mörg dýr og þú þekkir á einni mínútu. 

 

 

 

 

 

 

 

nr 6 - 8 ára nr 9 - 11 ára nr 12 - 13 ára nr 15 - 16 ára

1 til 2 hundur, köttur (8) 1 til 2 hundur, köttur (9) 1 til 3 fugl, hundur, köttur (7) 1 til 2 hundur, köttur (9)

3 til 4 hestur, ljón (6) 3 til 4 fiskur, hestur (7) 4 til 5 api, ljón (5) 3 ljón (7)

5 mús (5) 5 kýr (6) 4 til 5 gíraffi, tígrisdýr (6)

6 kýr (4) 6 til 7 ljón, svín (5) 6 til 7 hestur, kind (5)

7 til 9
gíraffi, kind, 

tígrísdýr (3)
8 til 12

fíll, fugl, hænsn, 

kanína, tígrisdýr 

(4)

13 til 18

hamstur, hvalur, 

hænsn, kanína, mús, 

mörgæs (3)

8 til 11
api, fíll, kýr, 

páfagaukur (4)

10 til 17

fiskur, fugl, hamstur, 

hlébarði, hænsn, 

krókódíll, 

páfagaukur, 

zebrahestur (2)

13 til 16

krókódíll, mús, 

zebrahestur, önd 

(3)

19 til 23

flóðhestur, fluga, 

górilla, krókódíll, máfur 

(2)

12 til 18

könguló, lóa, 

mörgæs, ormur, 

skjaldbaka, svín, 

zebrahestur (3)

18 til 34
Alls voru 17 dýr 

nefnd til viðbótar
17 til 46

Alls voru 30 dýr 

nefnd til viðbótar 

(1x eða 2x)

24 til 59
Alls voru 35 dýr nefnd 

til viðbótar
19 til 69

Alls voru 51 dýr 

nefnd til viðbótar 

(1x eða 2x)

fiskur, fíll, gíraffi, 

hestur, kýr, 

páfagaukur, tígrisdýr 

(4)

6 til 12

Austurbæjarskóli                                                                                                                               
Niðurstöður úr spurningu 1                                                                                                                

Nefndu eins mörg dýr og þú þekkir á einni mínútu
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Spurning 1 Grunnskólinn á Hellu – Nefndu eins mörg dýr og þú þekkir á einni mínútu. 

 

 

  

nr 6 - 8 ára nr 9 - 11 ára nr 12 - 13 ára nr 15 - 16 ára

1 til 2 hundur, ljón (8) 1 til 2 hundur, köttur (9) 1 hundur (9) 1 hestur (9)

3 köttur (7) 3 til 4 hestur, mús (7) 2 köttur (8) 2 til 3 hundur, köttur (8)

4 til 5 gíraffi, hestur 5 til 7 fíll, kanína, kind (4) 3 til 5 fíll, kind, ljón (6) 4 til 5 kind, ljón (6)

6 hænsn (4) 8 til 14

fiskur, hamstur, 

hákarl, kýr, ljón, 

páfagaukur, svín 

(3)

6 til 7 kýr, svín (5) 6 til 9
fugl, gíraffi, mús, 

tígrisdýr (5)

7 til 10
api, kind, tígrisdýr, 

zebrahestur (3)
8 til 12

flóðhestur, gíraffi, 

hestur, mús, 

tígrisdýr (4)

10 til 15

fiskur, hvalur, 

hænsn, kýr, ormur, 

zebrahestur (4)

11 til 20

 fiskur, fíll, hvalur, 

kengúra, kolkrabbi, 

mús, refur, rotta, 

skjaldbaka, svín (2)

13 til 20

api, fiskur, 

hamstur, kanína, 

krókódíll, naggrís, 

nashyrningur, 

zebrahestur (3)

16 til 24

búfluga, fíll, 

flóðhestur, fluga, 

hamstur, hákarl, 

kanína, refur, svín 

(3)

20 til 40
Alls voru 20 dýr 

nefnd til viðbótar
21 til 47

Alls voru 27 dýr 

nefnd til viðbótar
21 til 52

Alls voru 31 dýr 

nefnt til viðbótar 

(1x eða 2x)

25 til 68

Alls voru 44 dýr 

nefnd til viðbótar 

(1x eða 2x)

flóðhestur, hænsn, 

könguló, naggrís, 

ormur, zebrahestur 

(2)

15 til 20

Grunnskólinn á Hellu                                                                                                                  
Niðurstöður úr spurningu 1                                                                                                 

Nefndu eins mörg dýr og þú þekkir á einni mínútu
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Viðauki 5 

Spurning 2 Austurbæjarskóli – Hefur þú séð dýrið eða fundið út upplýsingar um dýrið? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurning 2 Grunnskólinn á Hellu – Hefur þú séð dýrið eða fundið út upplýsingar um dýrið? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Austurbæjarskóli

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Bækur 22 26 10 14

Dýragarðar 4 30 30 25

Heimili/vinir 20 25 24 24

Náttúran 11 7 17 22

Sjónvarp/DVD 11 8 18 40

Skólinn 4 5 10 6

Sveitabæir 6 15 5 12

Tölvur/internet 1 8

Veit ekki 1 1 4

Grunnskólinn á Hellu

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Annað 4 1 1

Bækur 22 5 3 8

Dýragarðar 11 12 20 16

Heimili/vinir 24 30 43 44

Náttúran 9 22 13 45

Sjónvarp/DVD 6 16 35 33

Skólinn 3 4

Sveitabæir 7 16 2 7

Tölvur/internet 1 1 4

Veit ekki 2 1 4
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Viðauki 6 

Spurning 3 Austurbæjarskóli – Segðu mér hvaða dýr lifa í nágrenninu, í kringlum skólann og 

nálægt heimili þínu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Austurbæjarskóli

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Fugl 2 Fiskur 1 Dúfa 1 Dúfa 1

Gullfiskur 1 Fluga 5 Eðla 2 Fiskur 1

Gæs 1 Fugl 2 Fiskur 2 Fugl 7

Hamstur 1 Hamstur 1 Fluga 1 Gullfiskur 1

Hundur 8 Hestur 1 Fugl 4 Gæludýr 1

Köttur 7 Hrafn 2 Hamstur 2 Hamstur 1

Máfur 1 Hundur 9 Hundur 7 Hundur 9

Mús 2 Kýr 1 Kanína 2 Járnsmiður 1

Páfagaukur 1 Könguló 2 Köttur 8 Könguló 3

Önd 1 Köttur 9 Mús 1 Köttur 9

Mús 1 Ormur 1 Maður 1

Pöddur 1 Páfagaukur 3 Máfur 2

Rotta 1 Rotta 2 Mús 2

Skordýr 2 Skordýr 3 Naggrís 1

Svín 1 Önd 3 Ormur 2

Önd 1 Padda 1

Páfagaukur 1

Rotta 1

Salómandra 1

Skjaldbaka 1

Skordýr 3

Önd 2

Örverur 1
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Spurning 3 Grunnskólinn á Hellu – Segðu mér hvaða dýr lifa í nágrenninu, í kringlum skólann 

og nálægt heimili þínu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grunnskólinn á Hellu

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Fiskur 2 Álft 1 Fiskur 2

Fugl 1 Fluga 2 Fiðrildi 1 Fluga 3

Hamstur 2 Fugl 3 Fiskur 3 Fugl 6

Hestur 5 Gæs 1 Fluga 1 Gullfiskur 1

Hrafn 1 Hestur 3 Fugl 2 Gæludýr 1

Hundur 8 Hundur 6 Gullfiskur 1 Hamstur 1

Hænsn 2 Kanína 1 Gæs 1 Hestur 7

Kanína 1 Könguló 2 Hamstur 3 Hrafn 1

Kind 1 Köttur 6 Hestur 7 Hundur 9

Könguló 1 Mús 2 Hrafn 1 Húsdýr 1

Köttur 8 Ormar 2 Hundur 9 Hænsn 1

Mús 1 Páfagaukur 1 Hænsn 2 Kanína 1

Naggrís 1 Kanína 2 Kind 3

Páfagaukur 1 Kind 6 Kýr 2

Rotta 1 Kýr 4 Köttur 9

Svín 2 Köttur 9 Lóa 1

Mús 3 Minkur 2

Naggrís 3 Mús 3

Ormar 1 Naggrís 1

Svín 1 Ormur 4

Önd 1 Páfagaukur 1

Refur 1

Skordýr 2

Snjótittlingur 1
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Viðauki 7 

Spurningar 4 og 5 Austurbæjarskóli – Hefur þú séð...? Segðu mér meira frá því hvar þú hefur 

séð dýrið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Austurbæjarskóli

Já Nei Já Nei Já Nei Já Nei

Þröstur 9 0 8 1 9 0 9 0

Hagamús 5 4 7 2 8 1 9 0

Kind 9 0 9 0 9 0 9 0

Hunangsfluga 8 1 9 0 9 0 9 0

Könguló 9 0 9 0 9 0 9 0

Ánamaðkur 9 0 9 0 9 0 9 0

Önd 8 1 7 2 9 0 9 0

Hornsíli 7 2 6 3 5 4 8 1

Ugla 8 1 6 3 8 1 9 0

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Austurbæjarskóli

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Annað 1 1

Bækur 5 6 1 3

Dýragarðar 1

Heimili og vinir 14 3 4 6

Náttúran/úti 36 47 57 60

Sjónvarp/DVD 6 2 4 3

Sveitabæir 8 11 9 8

Veit ekki 1
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Spurningar 4 og 5 Grunnskólinn á Hellu – Hefur þú séð...? Segðu mér meira frá því hvar þú 

hefur séð dýrið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grunnskólinn á Hellu

Já Nei Já Nei Já Nei Já Nei

Þröstur 9 0 8 1 9 0 9 0

Hagamús 5 4 7 2 8 1 9 0

Kind 9 0 9 0 9 0 9 0

Hunangsfluga 8 1 9 0 9 0 9 0

Könguló 9 0 9 0 9 0 9 0

Ánamaðkur 9 0 9 0 9 0 9 0

Önd 8 1 7 2 9 0 9 0

Hornsíli 7 2 6 3 5 4 8 1

Ugla 8 1 6 3 8 1 9 0

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Grunnskólinn á Hellu

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Annað 1 1

Bækur 5 6 1 3

Dýragarðar 1

Heimili og vinir 14 3 4 6

Náttúran/úti 36 47 57 60

Sjónvarp/DVD 6 2 4 3

Sveitabæir 8 11 9 8

Veit ekki 1
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Austurbæjarskóli

Nei Já Nei Já Nei Já Nei Já 

Snigill 0 9 Snigill 0 9 Snigill 2 7 Snigill 0 9

Fiðrildi 2 7 Fiðrildi 1 8 Fiðrildi 1 8 Fiðrildi 1 8

Könguló 1 8 Könguló 0 9 Könguló 2 7 Könguló 1 8

Ánamaðkur 0 9 Ánamaðkur 0 9 Ánamaðkur 2 7 Ánamaðkur 1 8

Kræklingur 4 5 Kræklingur 3 6 Kræklingur 5 4 Kræklingur 1 8

Fluga 2 7 Fluga 1 8 Fluga 3 6 Fluga 1 8

Geit 1 8 Geit 0 9 Geit 0 9 Geit 0 9

Álft 1 8 Álft 0 9 Álft 0 9 Álft 0 9

Lax 1 8 Lax 0 9 Lax 0 9 Lax 0 9

Kría 1 8 Kría 0 9 Kría 0 9 Kría 0 9

Svampur 8 1 Svampur 8 1 Svampur 8 1 Svampur 5 4

Hreindýr 0 9 Hreindýr 0 9 Hreindýr 0 9 Hreindýr 0 9

Ljón 0 9 Ljón 0 9 Ljón 0 9 Ljón 0 9

Sveppur 9 0 Sveppur 9 0 Sveppur 9 0 Sveppur 9 0

Sóley 9 0 Sóley 9 0 Sóley 9 0 Sóley 9 0

Gulrót 9 0 Gulrót 9 0 Gulrót 9 0 Gulrót 9 0

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Grunnskólinn á Hellu

Nei Já Nei Já Nei Já Nei Já 

Snigill 1 8 Snigill 1 8 Snigill 2 7 Snigill 0 9

Fiðrildi 0 9 Fiðrildi 2 7 Fiðrildi 3 6 Fiðrildi 0 9

Könguló 0 9 Könguló 2 7 Könguló 2 7 Könguló 0 9

Ánamaðkur 1 8 Ánamaðkur 2 7 Ánamaðkur 1 8 Ánamaðkur 0 9

Kræklingur 4 5 Kræklingur 5 4 Kræklingur 7 2 Kræklingur 3 6

Fluga 1 8 Fluga 1 8 Fluga 3 6 Fluga 0 9

Geit 0 9 Geit 0 9 Geit 1 8 Geit 0 9

Álft 2 7 Álft 2 7 Álft 1 8 Álft 0 9

Lax 1 8 Lax 1 8 Lax 3 6 Lax 1 8

Kría 0 9 Kría 0 9 Kría 2 7 Kría 0 9

Svampur 8 1 Svampur 9 0 Svampur 9 0 Svampur 6 3

Hreindýr 1 8 Hreindýr 0 9 Hreindýr 0 9 Hreindýr 0 9

Ljón 1 8 Ljón 0 9 Ljón 0 9 Ljón 0 9

Sveppur 9 0 Sveppur 9 0 Sveppur 9 0 Sveppur 9 0

Sóley 8 1 Sóley 9 0 Sóley 8 1 Sóley 9 0

Gulrót 9 0 Gulrót 9 0 Gulrót 9 0 Gulrót 9 0

6 - 8 ára 9 - 11 ára 12 - 13 ára 15 - 16 ára

Viðauki 8 

Spurning 6 Austurbæjarskóli – Eru þessar lífverur dýr? 

 

Spurning 6 Grunnskólinn á Hellu – Eru þessar lífverur dýr? 

 


