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Formáli 

Lokaverkefni mitt (30 e) til meistaraprófs í faggreinakennslu, náttúrufræði er tvískipt. Annars 

vegar námsefni sem ætlað er unglingum og kennsluleiðbeiningar fyrir kennara þeirra í 

náttúrufræði og/ eða samfélagsfræði og hins vegar fræðileg greinargerð sem einnig getur nýst 

kennurum. Námsefnið miðar við hæfniviðmið tengd kennslu siðferðilegra álitamála og 

gagnrýnnar hugsunar og er áhersluefnið dýrasiðfræði. Það inniheldur verkefnahefti með níu 

verkefnum. Verkefninu í heild er bæði ætlað að vera framlag mitt til námsefnisgerðar og 

dýravelferðar. 

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefni var fátt sem kom jafn sterklega 

til greina og siðferðileg álitamál tengd dýravelferð. Heimurinn breytist hratt og ekki er langt 

síðan eðlilegt þótti að fara illa með fólk, til dæmis  var þrælahald leyft og ofbeldi þótti eðlilegur 

hlutur í uppeldi barna. Það gæti enn átt við í einhverjum löndum þótt slíkt sé fordæmt í 

samfélagi okkar nú á dögum. Ég tel að dýrasiðfræði sé eitt af því sem muni verða enn meira í 

umræðunni á næstu árum, en mikil vitundarvakning hefur orðið á sviðinu síðastliðin ár. Ýmsir 

einstaklingar og hópar berjast fyrir réttindum dýra og því er mikilvægt að fólk fái að vita 

hvernig hlutirnir eru í raun og veru og taki afstöðu sem eykur líkur á jákvæðum breytingum.  

Við deilum jörðinni með fjölda lífvera og margir virðast loka augunum fyrir velferð þeirra 

til dæmis í matvælaframleiðslu, dýragörðum, sirkusum, vísindatilraunum og svo framvegis. Oft 

gerir fólk jafnvel upp á milli dýra, til dæmis hugsar fólk mikið um velferð hunda og katta en 

lítur fram hjá því þegar  mun verr er farið með önnur dýr. Ég hef mikinn áhuga á dýravelferð 

og finnst stundum vanta að fólk geti rætt um málefnið af skynsemi út frá mörgum 

sjónarhornum. Þessi skilningur varð kveikjan að verkefninu.  

 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Hrefnu Sigurjónsdóttur fyrir samstarfið, yfirlestur, góðar 

ábendingar og hvatningu og Jóni Ásgeiri Kalmanssyni sérfræðingi fyrir hans hjálp. Einnig vil ég 

þakka vinum og fjölskyldu sem studdu mig við ritgerðarskrifin og komu með gagnlegar 

ábendingar við skrif hennar. Ég vil einnig  þakka vinkonu minni og nemendum hennar fyrir 

aðstoðina við framkvæmd prófunar á námsefni. Sérstakar þakkir fá eiginmaður minn og sonur 

fyrir umburðarlyndi meðan á skrifunum stóð. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands.  Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  
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Ágrip 

Aðalmarkmiðið með þessu verkefni er að útbúa kennsluefni í dýrasiðfræði ætlað nemendum 

í 8.-10. bekk. Verkefnið er í tveimur hlutum. Fyrst er fræðileg greinagerð sem er jafnframt 

efni ætlað kennurum þar sem fjallað er um réttindi og viðhorf til dýra, tilfinningar þeirra og 

vitsmunagetu og áhrif mannsins á eyðileggingu búsvæða og þar með útrýmingar lífvera. Ýmis 

sjónarmið eru færð fyrir því hvernig er rétt að fara með dýr og búsvæði þeirra. Í kjölfarið er 

fjallað um kennslu siðferðilegra álitamála, mikilvægi kennslunnar, áherslur í lögum og 

Aðalnámskrá grunnskóla og hvernig er best að kenna álitamál í grunnskóla. Því næst er 

fjallað um samband okkar við dýr og hvernig við nýtum þau okkur til gagns. Þar verða ræddir 

kostir og gallar þessa sambands fyrir bæði menn og dýr og bent á af hverju meðferð dýra er 

svona mikið álitamál. Að lokum er stiklað á stóru um hvaða áhrif við mennirnir höfum á dýr í 

þeirra náttúrulega umhverfi vegna ofnýtingar búsvæða og mengunar.  

Í seinni hlutanum er verkefnaheftið með kennsluleiðbeiningum og tillögum að 

námsmati. Þar er sjónum beint að dýrasiðfræði, þar sem nemendur beita gagnrýnni hugsun 

til að leggja mat á meðferð manna á dýrum. Í verkefnaheftinu eru níu viðfangsefni. Í hverju 

tilviki  er rætt um viðfangsefni sem felur í sér siðferðilegt álitamál með því að skoða ýmsar 

hliðar málsins sem nemendur hafa kynnt sér áður. Nemendur nota umræður og gagnrýna 

hugsun til að mynda sér skoðun og komast að niðurstöðu um hvað best sé að gera. 

Kennsluefnið var prófað á tveimur hópum í 9. bekk. Settar voru fram tvær 

rannsóknarspurningar: (1) Breytist afstaða nemenda til dýra og velferðar þeirra við það að 

kynna sér og ræða málefni þeirra? (2) Hvernig var upplifun nemenda af verkefninu? Í upphafi 

kennslu voru nemendur spurðir hvað þeir vita og hvað þeim fannst um viðfangsefnið til að 

kanna forþekkingu þeirra og hvort þeir hefðu skoðun á viðfangsefninu. Að kennslu lokinni 

fengu nemendur fleiri spurningar- hvort þeir vissu meira um viðfangsefnið, hvort þeir hefðu 

myndað sér skoðun eða breytt um skoðun og hvernig þeim þætti að vinna verkefni sem 

þetta. Niðurstöður úr svörum nemenda voru á þann veg að lang flestir nemendur höfðu 

jákvæða upplifun af kennslunni og höfðu myndað sér sterkari skoðun á málefninu að kennslu 

lokinni. Þetta rímar vel við þá áherslu sem lögð er á kennslu siðferðilegra álitaefna og 

gagnrýnnar hugsunar í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla. Einnig sýnir það fram á mikilvægi 

þess að kenna nemendum að kynna sér álitaefni út frá öllum hliðum og mynda sér skoðun 

ásamt því að draga álitaefni í dýravelferðarmálum fram í sviðsljósið. 
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Abstract 

The main objective  is to produce teaching material on animal ethics meant for students in 

8th - 10th grade. The project is in two parts. The first part is theoretical which includes 

material meant for teachers and discusses animal rights and our attitude towards animals, 

their emotial life and intelligence and human influence on extinction of animal species. 

Different points of views are brought forward on how is best to treat animals and their 

habitat. Following that teaching ethical issues is addressed, the importance of it, emphasis in 

law and the main curriculum of elementary schools and how it is best to teach ethical issues 

in elementary schools. Next human relationship with animals is discussed and how animals 

are used  to our advantage. The pros and cons of that relationship for both humans and 

animals are discussed with an emphasis on why our treatment of animals is such a 

controversial matter. Finally we look lightly at the influcense humans have on animals in 

their natural habitat by using and polluting their habitat.  

The second part contains the project book with teaching instructions and suggestions 

for student evaluation. There we focus on animal etics, where students use critical thinking 

to evaluate human treatment of animals. In the student booklet nine projects are explained 

where students tackle different subjects of animal ethics. In each one they will discuss the 

subject as an ethical dilemma by evaluating different sides.  Students will then use discussion 

and critical thinking to form an opinion and reach a conclusion on what is the best course. 

The teaching material was tried on two 9th grade groups.Two research questions were 

asked. They were: (1) Did the students opinions to animals and their welfare change by 

learning and discussing about their life and characteristics? (2) How did the students 

perceive the project? In the beginning students were asked what they know and what they 

think about the subject to grasp their knowledge beforehand and if they had an opinion on 

the subject. After the teaching sessions they got more questions- if  they knew more about 

the subject, if they had formed an opinion or changed their opinion and what their thoughts 

about a subject like this were. The results from their answers showed  that most students 

had a positive experience of the project and had formed stronger opinions about the subject 

after the sesson. That fits well with the emphasis that is recommended in teaching ethics 

and critical thinking in the main curriculum of elementary schools. It also shows us the 

importance of teaching students subjects like these from all sides which they can base their 

opinions on as well as shining a light on animal welfare. 
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1 Inngangur  

Verkefninu er ætlað að beina sjónum að dýrasiðfræði og kennslu á því sviði. Í fyrri hluta er 

fjallað um viðhorf okkar til dýra, tilfinningar og vitsmunagetu dýra ásamt réttindum þeirra í 

vestrænum samfélögum. Einnig verður fjallað um áhrif mannsins á búsvæði lífvera og þar 

með fækkun og útrýmingu margra tegunda. Rætt verður um málefnin frá mismunandi 

sjónarhornum með það í huga að skoða hvað skynsamlegt sé að gera sé að gera út frá þeim 

upplýsingum sem við höfum. Í kjölfarið af þeirri umfjöllun er fjallað um kennslu siðferðilegra 

álitamála og gagnrýnnar hugsunar, hvernig best sé að kenna álitamál í grunnskóla og 

mikilvægi kennslunnar.  Seinni hluti ritgerðarinnar er verkefnahefti ætlað unglingastigi 

grunnskólans og kennsluleiðbeiningar ásamt tillögum að námsmati. Verkefnin eru valin með 

það í huga að nemendur fái tækifæri til að ræða álitamál tengd dýrum og náttúru, afli sér 

upplýsinga og finni skynsamlegar lausnir út frá þeirri vitneskju sem þeir afla sér. Á þennan 

máta fá nemendur tækifæri til að þroska gagnrýna hugsun sína. 

Á Íslandi gilda lög um velferð dýra (nr. 55/2013) sem eru með það að markmiði að 

stuðla að velferð þeirra í ljósi þess að þau séu skyni gæddar verur. Dýrin eiga að vera laus við 

vanlíðan, hungur, þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma. Einnig eiga dýr að 

geta sýnt eðlilegt atferli sitt í þeim aðstæðum sem þau eru haldin. Það má sannarlega segja 

að síðasta ákvæðið sé mjög óljóst og erfitt að átta sig á hvernig aðstæður þurfa að vera til að 

uppfylla megi þetta ákvæði. Lögin gilda um hryggdýr, títlukrabba, smokkfiska og býflugur. Á 

Íslandi gerum við dýrum eins og hundum hærra undir höfði en öðrum dýrum í umsjón 

manna. Sem dæmi þá má samkvæmt reglugerð um velferð gæludýra (nr. 80/2016) ekki taka 

hvolp frá móður sinni fyrr en að lágmarki 8 vikna en á sama tíma má taka nýfæddan kálf frá 

sinni móður. Þetta er bara eitt dæmi af mörgum um hvernig við mismunum dýrum eftir 

tegund. Singer (1989) hefur lagt mikið til dýrasiðfræðinnar en hann er ástralskur 

heimspekingur. Í bók sinni Animal Liberation  hrekur hann hugmyndir þeirra sem telja að við 

megum gera það sem okkur langar við dýr. Hann ber meðferð okkar á dýrum saman við 

jafnréttisbaráttu svartra, kvenna og samkynhneigðra en eitt sinn þótti fáránlegt að þessir 

hópar fengju sömu réttindi og hvítir gagnkynhneigðir karlmenn. Að mörgu leyti er hún lík 

baráttu þeirra sem berjast fyrir réttindum dýra. Hann er einn þeirra sem gerir orðið 

tegundahyggja þekkt en tegundahyggja er þegar minni hagsmunir einnar tegundar eru teknir 

fram yfir meiri hagsmuni annarrar. 
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1.1 Réttindi og viðhorf til dýra 

Yfirleitt eru það hagsmunir okkar mannsins sem við látum vega meira en hagsmuni annarra 

dýrategunda.  Sem dæmi um þetta þá ræktum við og drepum dýr eins og til dæmis kjúkling 

eða lamb því við njótum hagsmuna af því að borða kjötið. Eins er slæmt að taka barn frá 

móður sinni en við tökum kálfa frá mæðrum sínum svo við getum nýtt mjólkina. Við fáum 

máltíð sem okkur langar í en dýrið þarf að gjalda fyrir með lífi sínu, þrátt fyrir að við gætum 

borðað eitthvað annað (Singer, 1996, bls. 7-8). Peter Singer hélt erindið Non-human animal 

ethics á EA- Global í Melbourne (Singer, 2015) þar sem hann fór yfir mismunandi sjónarhorn 

fólks í gegnum tíðina. Hann vitnar í Biblíuna, skoðanir nokkurra fræðimanna í gegnum tíðina 

ásamt því að velta fyrir sér siðferðilegum spurningum tengdum dýrum.  Hann vitnar í 

Genesis, fyrstu bók Móses í fyrirlestri sínum, sem segir: ,,Vér viljum gjöra manninn eftir vorri 

mynd, líkan oss, og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir 

fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindum, sem skríða á jörðinni." Singer vill 

meina að í gegnum tíðina hafi þessi setning verið oftúlkuð hjá kristnum mönnum og gefið 

okkur leyfi til að gera það sem við viljum við dýr og rökstyður mál sitt þegar hann vitnar í 

Thomas Aquinas sem segir: ,,það skiptir ekki máli hvernig við förum með dýr, því Guð hefur 

gert allt undirgefið mátti mannsins“. Singer nefnir að Francis páfi hafi nú sagt að þessi túlkun 

sé ekki rétt og okkur beri sannarlega að fara vel með dýr en það hafi tekið langan tíma að fá 

það viðurkennt hjá eins mikilvægri persónu kirkjunnar og páfanum (Singer, 2015). 

 Enn eitt álitamálið í gegnum tíðina segir Singer að hafi verið hvort dýr hefðu vitund og 

finndu til sársauka, en fólk hefði gjarnan neitað dýrum um hvoru tveggja. Önnur viðhorf 

komu fram á prenti 1789  þegar Jeremy Bentham sagði í Introduction to the Principles of 

Morals and Legislation: „Spurningin er ekki: Hafa þau skynsemi? eða geta þau talað? 

Spurningin er: Geta þau þjáðst?“ En Bentham sagði að dýr gætu upplifað þjáningu og því 

bæri okkur að fara vel með þau (Singer, 2015). Það er því ekkert nýtt að rætt sé um réttindi 

dýra og hvernig okkur ber að fara með þau. Hann er sammála Bentham að það sé ekki aðal 

málið hversu greind dýr eru eða hvort þau geti talað. Það eina sem skiptir máli er hvort þau 

hafi vitund og geti upplifað þjáningu og ánægju. Hann telur að það sé varasamt að flokka 

ákveðna hópa sem réttindameiri en aðra út frá forsendum eins og til dæmis að einn sé 

gáfaðari en annar, enda mætti yfirfæra það á margt annað og nota það sem réttlætingu fyrir 

því að fara illa með aðra (Singer, 1996, bls. 7-8).  
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Peter Singer er vinsæll fyrirlesari. Einn af fyrirlestrum hans fjallar um siðferðislegu 

hliðina á því sem við borðum (Singer, 2009). Þar fer hann lítillega inn á hluti eins og að kaupa 

mat sem er framleiddur í nágrenninu, sanngjarna viðskiptahætti og fleira í þeim dúr. Mestu 

áhersluna leggur hann þó á þjáningu dýra í verksmiðjubúskap. Hann nefnir mörg atriði, til 

dæmis hve ódýrar dýraafurðirnar eru sem er alltaf á kostnað dýranna, hve þröngt er um 

dýrin, hvernig dýr eins og til dæmis hænur eru ræktuð til að stækka svo hratt að beinin halda 

ekki uppi líkamsþunganum, að kalkúnar séu ræktaðir með svo stórar bringur að þeir geta 

ekki parað sig eðlilega svo kvenfuglarnir eru sæddir og fleira. Einnig bendir hann á hve erfitt 

það er að fá að koma með myndavélar inn í búin og  mikilvægi þess að fólk geti séð aðstæður 

dýranna til að taka meðvitaða ákvörðun um siðferðið í því að kaupa dýraafurðir þar sem 

dýrin hafa búið við slæmar aðstæður.  

 Singer (2009) spyr hvort ánægjan sem við fáum af matnum sé virði þjáningar dýranna. 

Ef svo er væri þá líka í lagi að láta hunda eða hana berjast svo framarlega sem einhverjum 

þyki skemmtilegt að horfa á það? Hann kemst sjálfur að þeirri niðurstöðu að við ættum ekki 

að borða það kjöt sem til verður með nútíma kjötframleiðslu og telur að við ættum að næra 

okkur með öðrum hætti. Ef dýravelferðin ein og sér er ekki nógu góð ástæða þá er einnig 

mikilvægt að skoða aukna mengun eins og aukningu á gróðurhúsalofttegundum sem hlýst 

vegna mikillar neyslu dýraafurða. Í opnu bréfi sem sent var til Alþjóðaheilbrigðis-

stofnunarinnar (WHO) skrifa 270 sérfræðingar undir þar sem næsti leiðtogi stofnunarinnar er 

hvattur til að taka á verksmiðjubúskap því hann sé ein stærsta heilsuógn við mannkynið og 

þeir benda meðal annars á mengun frá búunum (Weathers og Hermanns, 2017).  Singer 

(2009) segir að töluvert meira sé um að fólk ræði aðra sökudólga mengunar en 

kjötframleiðslu eins og til dæmis flutninga og rusl. En sannleikurinn er sá að það er varasamt 

að forðast að nefna kjötframleiðslu sem mengunarvanda því hann vegur svo mikið. Einnig 

þurfum við að huga að hve mikil næring fer til spillis þegar dýr í verksmiðjubúskap eru fóðruð 

og svo borðum við dýrin í stað þess að borða plöntufæðið beint sjálf. Það þarf um 6 kíló af 

plöntupróteini til að framleiða eitt kíló af dýrapróteini svo verksmiðjubúskapur er ekki lausn 

við fæðuvanda sem skapast í heimi þar sem fólki fer fjölgandi. Ef allir borðuðu eins mikið af 

dýraafurðum og Bandaríkjamenn væri ekki næg fæða fyrir allt fólk (Singer, 2009). Nærri því 

20% af þeim gróðurhúsalofttegundum sem losað er út í andrúmsloftið árlega kemur vegna 

búfénaðar (Weathers og Hermanns, 2017). 
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Í þremur rannsóknum Bastian, Loughnan, Haslam og Radke (2011) er fjallað um 

þversögnina sem felst í því að elska dýr og vera annt um velferð þeirra en á sama tíma er kjöt 

stór þáttur í matarvenjum flestra. Fólk forðast þess vegna að hugsa um ferlið sem fer fram 

þar til kjötið kemst á diskinn þeirra og forðast að hugsa um hvernig lífsgæði dýrin búa við 

áður en þeim er slátrað. Í greininni er fjallað um þrjár ástæður fyrir þessu. Í fyrstu 

rannsókninni er fjallað um þau dýr sem við ákveðum að sé viðeigandi að borða, við ályktum 

að þau hafi takmarkaðar gáfur. Í rannsókn tvö sýnir að kjötætur hafa tilhneigingu til að 

afneita greind dýra þegar þeir eru minntir á tenginguna á milli kjöts og þjáningu dýra. Þriðja 

rannsóknin rennir stoðum undir þá tilgátu að fólk neiti dýrum enn frekar um greind á meðan 

það neytir kjöts. Fólk  horfir ekki í augu við staðreyndir  til að líða betur með val sitt. 

Rannsakendur telja mikilvægt að skoða málefnið af þremur ástæðum, í fyrsta lagi er það 

almennt ekki álitin siðferðisleg ákvörðun að borða kjöt þó að það ætti að liggja beint við.  Að 

skoða þessa hegðun getur gefið okkur dýpri innsýn inn í hvernig hugsana- og hvataferli getur 

skyggt á siðferðisvitund okkar. Þetta mætti yfirfæra á önnur siðferðileg málefni.  Í öðru lagi 

er matarlyst ein frumþarfa okkar og hefur hún áhrif á alla okkar hegðun. Í þriðja lagi þá er 

matur ekki aðeins til ánægju heldur einnig stór hluti af menningu okkar. 

Tom Regan er bandarískur heimspekingur, talsmaður réttinda dýra og höfundur 

bókarinnar The case for animal rights (1986). Þar segist hann aðhyllast eftirfarandi 

lífsskoðanir sem allar ættu að auka dýravelferð: Að hætt verði að nota dýr í vísindum, hætt 

verði að stunda landbúnað með dýr og hætt verði að veiða dýr. Regan segir líka að það sé 

mikilvægt að breyta viðhorfum okkar áður en við getum breytt venjum okkar. Hann telur að 

það sé rangt að horfa á dýr sem auðlind okkar manna og að það sé ekki hægt að réttlæta það 

að gera vonda hluti við dýr af því að aðrir fari verr með þau. Sem dæmi þá sé ,,velferðar“ 

búskapur ekki góður þó hann sé ekki eins slæmur og verksmiðjubúskapur. Um leið og við 

horfum á dýr sem auðlind þá séum við að réttlæta meðferð okkar á þeim af því að við 

högnumst á því. Hann segir að þegar byrjað er að ræða réttindi dýra sé hægt að skoða 

ummæli þeirra sem neita dýrum um réttindi og skoða hversu vel rök þeirra standa þegar þau 

eru gagnrýnd. Regan (1986 , bls 179-180) telur að það sé ekkert sem réttlæti það ofbeldi sem 

dýr verða oftar en ekki fyrir. Regan segir að það sé ekki eðlilegt að fara illa með einhvern af 

því að aðrir gætu hagnast á því og það eigi jafnt við um menn og dýr. Einnig telur hann að 

það séu hættuleg rök að segja að það sé í lagi að gera eitthvað af því að þannig hafi það alltaf 
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verið gert í fortíðinni ef við ætlum að bæta hegðun okkar til að eiga betri framtíð. Sem dæmi 

segir hann að þó að við borðum dýraafurðir nú og höfum gert það áður  þá þurfi það ekki að 

vera hluti af framtíð okkar. Sama má segja um þrælahald sem er eitthvað sem var samþykkt í 

fortíðinni en þýði ekki að það ætti að vera samþykkt í dag vegna þeirra raka. Hann telur að öll 

dýr sem við vitum að hafi vitund, tilfinningar, geti upplifað hræðslu og sársauka og svo 

framvegis hljóti að eiga rétt til að lifa og deyja án okkar afskipta. Regan segir að augljóslega 

séu dýr sem eru alin til fæðu fyrir okkur eins og hænsni, kindur, kýr og svín búin þessum 

eiginleikum, en minna er vitað um dýr eins og ostrur og fleiri, en sjálfur leyfir hann þeim að 

njóta vafans (Regan, 2000). 

Ekki eru allir á því að það þurfi að tileinka sér grænkera (e. vegan) lífsstíl. Michael 

Pollan (2002) talar um firringuna sem á sér stað þegar við erum hætt að sjá hvernig farið er 

með dýr í  framleiðsluferlinu. Hann segir að á meðan verksmiðjubúskapur og tilraunir á 

dýrum hafi aldrei verið meiri þá fái um helmingur hunda í Bandaríkjunum jólagjafir. Hann 

ræðir málið í ljósi tegundahyggjunnar og vill meina að við séum góð við dýr sem við þekkjum 

en við hugsum lítið til þeirra sem við sjáum ekki. Hann segir að umhverfið virðist stilla upp 

tveimur kostum; að líta fram hjá framleiðsluferlinu eða tileinka sér grænkera lífsstíl. Sjálfum 

finnst honum hvorugur möguleikinn góður. Hann vill að framleiðsluferlið sé þannig að við 

virðum dýrin og förum þannig með þau að við getum horft á framleiðsluferlið án þess að líta 

undan og síðan notið þess að borða kjötið. Hann segir að í mörgum löndum hafi reglur um 

velferð dýra verið hertar verulega og vill meina að það sé rétta leiðin. Hann nefnir sem dæmi 

aðstæður á býli Joels nokkurs Salatins þar sem  dýrin geta sýnt sitt rétta eðli. Salatin býr í 

Virginíu í Bandaríkjunum og á býlinu hans geta öll dýrin notið útiveru, hænsnin geta breytt úr 

vængjunum, svínin geta rótað í drullu og svo framvegis. Landið á býlinu er að auki vel nýtt. 

Kýrnar fá sem dæmi útisvæði á ákveðnu tímabili þar sem þær bíta gras og skíta, svo fá 

hænurnar að vera á svæðinu þar sem þær kroppa í stutta grasið og dreifa skítnum. Síðar 

koma kindurnar inn á svæðið og bíta illgresi sem hvorki kýrnar né hænurnar vildu snerta og 

þannig myndast ákveðin hringrás. Hlaðan er einnig vel nýtt, þegar kýrnar eru búnar að skíta 

þar er svínunum hleypt inn. Salatin er þá búinn að koma fyrir korni, spýtum og fleiru í 

mykjunni sem er spennandi fyrir svínin. Þar geta þau rótað ánægð í nokkrar vikur og síðar er 

skíturinn notaður sem áburður. Pollan segir að hann hafi farið og skoðað býli Salatins og í 

framhaldinu hugsað mikið um réttindi dýra. Vissulega verður dýrunum slátrað og enda á 
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diskinum okkar en þangað til áttu þau góðar stundir á bænum. Pollan er á þeirri skoðun að 

dýr sem lifa við þessar aðstæður séu á ágætis samningi. Áður en þær tegundir sem flokkast 

sem húsdýr nú voru tamin voru þau veidd af rándýrum á þann hátt sem hentaði rándýrunum 

best, dauðdaginn var ekki endilega fljótvirkur. Ef hugsað er vel um dýrin og þau fá eins góðan 

dauðdaga og hægt er mætti færa rök fyrir því að örlög þeirra væru betri en forfeðra þeirra. 

Hann bendir á að ekkert mataræði sé skaðlaust dýrum, til dæmis deyi mýs á kornökrum 

þegar vinnuvélar taka upp kornið. Einnig vitnar hann í Salatin sem segir að í réttum 

aðstæðum hafi mörg dýr góð áhrif á landið með því að skilja eftir úrgang, róta í moldinni og 

svo framvegis. Pollan segir að Singer hafi efasemdir um hvort býli sem þessi geti sinnt 

framleiðslu í því magni sem markaðurinn kallar eftir. Á meðan markaðurinn gerir miklar 

kröfur á lægra verð sem þrýstir á bændur að minnka kostnað er líklegt að ferlið  bitni á 

dýrunum.  

Pollan (2002) spurði Salatin hvernig dýrunum hans væri slátrað. Hann segist slátra 

hænum og kanínum á býlinu en hefur ekki leyfi frá yfirvöldum til að slátra öðrum dýrum 

sjálfur svo þau fara í sláturhús. Salatin trúir því að best sé að hann slátri dýrunum sjálfur því 

hann geti gert það á mannúðlegri hátt. Salatin segir að hann trúi því ekki að dýr hafi sál eins 

og fólk og þannig geti hann hugsað sér að slátra dýrunum. Pollan segir að hann skilji vel að 

meðferð dýra í verksmiðjubúskap geri marga að grænkerum en hann sjálfur vilji takmarka 

dýraafurðaneyslu sína við bú þar sem dýrunum líði vel og slátrun þeirra sé eins mannúðleg 

og hægt er.  

1.2. Tilfinningar og vitsmunageta dýra 

Það er ekki að ástæðulausu að mikið er fjallað um velferð dýra og að sett hafa verið  lög um 

dýravernd. Í grein Bob Bermond (2017, bls. 116-129) þar sem hann fjallar um sársauka, 

tilfinningar og vitund dýra segir að vísindamenn hafi lengi rannsakað og reynt að skilja efnið. 

Þeir hafa gjarnan verið of bundnir við ákveðna hópa dýra og ákveðna vísindagrein svo sem 

taugafræði (e. neurology), líffærafræði (e. anatomy), lífefnafræði (e. biochemestry), 

lífeðlisfræði (e. phsysiology), dýraatferlisfræði (e. ethology) og atferlisvistfræði (e. behavioral 

ecology). Rannsóknir eru þó komnar vel á veg og vissulega hefur verið sýnt fram á að dýr geti 

upplifað bæði sársauka og hræðslu og því full ástæða til að huga að velferð þeirra. José Luis 

Bermúdez (2017, bls. 99-107) segir að ekki sé auðvelt að segja til um sjálfsvitund dýra. Hann 

heldur því fram að sumar dýrategundir séu með flókna hugsun en aðrar með einfaldari 
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hugsun. Hann vill þó samt meina að í sinni einföldustu mynd sé ekki hægt að útskýra hegðun 

dýra aðeins með sjálfvirkum viðbrögðum við ytra áreiti og því hljóti hugsun að liggja þar að 

baki. Það er samt ekki hægt að segja til um þetta með mikilli vissu eða bera saman 

dýrategundir því það er margt óþekkt á þessu sviði.  

Flest dýr mynda tengingar við önnur dýr og mörg einnig við fólk. Barbara Smuts (2017, 

bls. 83-86) ferðaðist lengi með bavíönum með það að markmiði að rannsaka hegðun þeirra. 

Hún nefnir dæmi um hóp bavíana sem hún ferðaðist með í einhvern tíma, hitti hann ekki í sjö 

ár en enginn annar hafði rannsakað hann síðustu fimm árin. Þegar hún nálgaðist hópinn bjóst 

hún við að þurfa að byggja upp traust á ný, að bavíanarnir myndu forðast hana þegar hún 

nálgaðist hópinn. En það gerðist ekki, eldri dýrin mundu eftir henni og voru hin rólegustu 

þegar hún nálgaðist. Jane Goodall er heimsfræg fyrir rannsóknir sýnar á simpönsum. Hún er 

brautryðjandi á rannsóknum þar sem rannsakandi einfaldlega skráir niður allt sem hann sér í 

hegðun dýranna. Rannsóknir hennar sýndu fram á að simpansar sýndu hegðun sem áður var 

talið að eingöngu væri á færi manna. Sem dæmi sýndu þeir flókin félagsleg tengsl eins og 

vinahót og fórnfýsi, undirferli, pólítíska hegðun og stríð á milli hópa. Í kjölfar rannsókna 

hennar voru gerðar fleiri sambærilegar rannsóknir á öðrum dýrum sem hafa breytt sýn 

manna á dýr sem vitsmuna- og tilfinningavera (Hrefna Sigurjónsdóttir og Margrét Björk 

Sigurðardóttir, 2011). Í ljós hefur komið  að það eru fleiri en menn sem notfæra sér fleiri en 

eina gerð  skynfæra í sambandi við að þekkja einstaklinga (Proops, McComb og Reby, 2009).   

Rannsókn á hestum sýndi að þeir gátu tengt hljóð og útlit við ákveðinn hest (sjón og heyrn) 

og að  þeir hafi lært að þekkja eiganda sinn  frá öðrum og geti auk þess metið hugarástand 

hans (Proops, McComb og Reby, 2009). 

1.3 Áhrif mannsins á  útrýmingu dýra og annarra lífvera 

Ekki má gleyma vistkerfum og líffræðilegum fjölbreytileika þegar fjallað er um dýrasiðfræði. 

Hegðun okkar hefur slæm áhrif á vistkerfi og þau dýr sem þar búa. Eyðing búsvæða þýðir að 

tegundir deyja hraðar út nú en nokkru sinni áður í sögu jarðar. Hlýnun jarðar (hækkun 

hitastigs og súrnun sjávar), botnfisksveiðar, skipaumferð, mengun frá landi og fleiri þættir 

hafa mikil áhrif á lífríki hafsins og hefur fólk þurft að taka til aðgerða vegna þeirra (Brooks, 

Mittermeier, Mittermeier, Da Fonseca, Rylands, Flick, ... Hilton-Taylor, 2002). Einnig hefur 

pálmaolía verið mikið í umræðunni en eftirspurn eftir henni hefur stóraukist undanfarin ár. 

Til að svara þeirri eftirspurn er stóraukið skógarhögg í regnskógum og víðar sem hefur meðal 
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annars slæm áhrif á og eyðingu búsvæða dýra. Órangútinn er til dæmis að deyja út vegna 

þessa (Fizherbert, Struebig, Morel, Danielsen,   Brühl, Donald og Phalan, 2008). Í nýrri 

vísindarannsókn sem unnin var í samvinnu við National Geographic segir að ef við ætlum að 

halda stöðuleika í veðurfari og lífsgæðum verðum við að gera eitthvað í málunum fyrir árið 

2030. Lagt er til að 50% af landi fái að halda sínu náttúrulega umhverfi. Það væri gert með 

því að tvöfalda vernduð landsvæði og bæta við 20% fleiri  svæðum, sem taka upp mikið af 

koltvísýringi (aðallega skógar). Að mati vísindamanna mætti með þessum hætti halda 

gróðurhúsaáhrifum undir hættumörkum. Til að það geti orðið að veruleika þarf að upplýsa 

fólk um stöðu mála og lönd þurfa að gera með sér samninga þess efnis (Leahy, 2019).  
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2 Kennsla siðferðilegra álitamála og gagnrýnnar hugsunar  

Það efast vonandi enginn um mikilvægi þess að börn og unglingar þurfi að fá tækifæri til að 

auka skilning sinn á því sem telst rétt og rangt. Við stöndum frammi fyrir mörgum 

siðferðilegum álitamálum sem við þurfum að skoða í sameiningu og finna sem bestan flöt á. 

Siðferðisþroska má efla með lýðræðislegum umræðum um siðferðileg álitamál úr 

raunveruleikanum (Power, Higgins & Kolberg, 1989, bls. 20- 24). Það eru mörg sjónarhorn 

sem þarf að skoða enda um álitamál að ræða og sjaldan er eitt augljóst rétt svar. Skólinn 

gegnir mikilvægu hlutverki í að kenna nemendum að glíma við álitamál og jafnvel mætti 

segja að kennarar sinni siðferðislegu uppeldi nemenda sinna. Þeir þurfa oftar en ekki að taka 

afstöðu til siðferðilegra álitamála hvort sem þeim líkar það eða ekki (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 145). Góð röksemdarfærsla er ein undirstaða siðferðilegra 

umræðna og er mikilvægt að nemendur kynni sér málið og rökstyðji skoðanir sínar. Kennarar 

gegna mjög mikilvægu hlutverki í að hvetja nemendur til að berjast fyrir því sem skiptir þá 

máli (Morris, 2009/2012, bls 73-75). 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í   kafla Aðalnámskrár grunnskóla um lykilhæfni (2013, bls. 88) segir að við lok 10. bekkjar eigi 

nemandi að geta:  

• tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað eigin 

merkingu,  

• beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýnni hugsun við mótun og miðlun 

viðfangsefna á skapandi hátt. 

 

Þessi atriði eru höfð til viðmiðunar í öllu verkefnaheftinu en lykilhæfni tekur mið af sex 

grunnþáttum menntunar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 86). Grunnþættirnir eiga að 

birtast í inntaki allra námsgreina og vera leiðarljós í allri menntun í grunnskóla. Áhersluþættir 

í lögum um grunnskóla eru nokkrir, þar á meðal er sérstaklega fjallað um siðgæðisvitund en 

samkvæmt henni eiga nemendur að efla siðferðisþroska sinn og geta sett sig í spor annarra. 

Til að það sé hægt þurfa þeir að læra að taka siðferðislega afstöð 
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u til álitamála, tileinka sér hvað er rétt og rangt, segja sína skoðun og virða skoðanir annarra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 36-37). Það er einmitt það sem stefnt er að í vinnu með 

þessu verkefni. 

 Siðferðileg álitamál og gagnrýnin hugsun er eitt af því sem nemendur í grunnskóla 

eiga að fá tækifæri til þess að fást við samkvæmt greinasviði náttúrufræði og félagsfræði í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Í hæfniviðmiðum í náttúrufræði segir meðal annars að við lok 10. 

bekkjar eigi nemandi að geta unnið með samþætt viðfangsefni með vinnubrögðum 

náttúrugreina og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðislegra þátta tengdum náttúru, samfélagi 

og tækni. Þrátt fyrir að dýrasiðfræði sé ekki nefnd sérstaklega er kjörið tækifæri að fara inn á 

hæfniviðmiðið með því að taka dýrasiðfræði sérstaklega fyrir.  Jafnframt má koma inn á ýmis 

önnur hæfniviðmið eins og að geta: 

• útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum,  

• greint frá stöðu mála í eigin umhverfi og aðdraganda þess, í framhaldi skipulagt 

þátttöku í aðgerðum sem fela í sér úrbætur, 

• tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um hvernig megi bregðast 

við breytingum en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er margt óvisst og flókið,  

• tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og 

náttúru, sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því,  

• skoðað og skráð atburði eða fyrirbæri sem snerta samspil manns og umhverfis, í 

framhaldi tekið virkan þátt í gagnrýnni umfjöllun um málið og gert tillögur um 

aðferðir til bóta,  

• tekið þátt í að skoða og skilgreina stöðu umhverfismála á heimsvísu og rætt um 

markmið til umbóta. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 169-175). 

  

Þessi hæfniviðmið náttúrufræðinnar falla vel undir grunnþáttinn sjálfbærni. Samkvæmt 

Aðalnámskránni er sjálfbærni og sjálfbær þróun fyrst og fremst skilgreind þannig að við 

eigum að skila umhverfinu til afkomenda okkar í ekki lakara ástandi en við tókum við því. 

Sjálfbærni er ákveðið jafnvægisástand, sjálfbær þróun er ferli í átt að sjálfbærni 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 19-20). Til þess að það sé hægt þá þurfa nemendur að 

hafa ákveðna þekkingu, meðal annars á þeim hæfniviðmiðum náttúrufræðinnar sem talin 
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eru upp hér að ofan ásamt því að tileinka sér gagnrýna hugsun. Í kaflanum um sjálfbærni er 

talað sérstaklega um að í sjálfbærnimenntun þurfa börn og ungmenni að takast á við 

margvígsleg álitamál og ágreiningsefni með það að markmiði að tileinka sér getu til aðgerða 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 10-21). Í verkefnaheftinu fá nemendur tækifæri til að 

spreyta sig á álitamálum dýrasiðfræðinnar. 

 

Vinnan við verkefnin sem öll eru tengd kennslu álitamála og dýrasiðfræði eru margskonar. 

Þau verkefni sem eru útfærð  hér eru eftirfarandi: 

• Aðbúnaður húsdýra á Íslandi 

• Sportveiðar í Afríku 

• Loðdýrarækt 

• Ræktun eiginleika í dýrum fyrir okkar hagsmuni 

• Tilraunir á dýrum 

• Hvalveiðar 

• Er mikilvægt að vernda búsvæði dýra? 

• Eru dýr með tilfinningar? Ef svo er, hvaða dýr? 

• Dýr í útrýmingarhættu. Skipta þau einhverju máli? 

 

Hugmyndin er að nemendur kynni sér málefnið frá ýmsum hliðum og  geti svo komið með 

tillögur til bóta. Verkefnavinnan tengist grunnþættinum sjálfbærni, lykilhæfni um gagnrýna 

hugsun ásamt hæfniviðmiðum sem talin eru upp hér að ofan sem tengjast bæði félags- og 

náttúrufræði. 

2.1.1 Dýrasiðfræði og skólastarf 

Viðfangsefni dýrasiðfræði falla augljóslega innan bæði náttúru- og félagsfræði. Dýr, búsvæði 

dýra, sársaukaskyn þeirra og fleira flokkast undir náttúrufræði. Undir samfélagsfræði falla 

siðferði, gildi, velferðarsamfélag, gagnrýnin hugsun, gildismat, siðgæðisvitund, réttsýni, 

ábyrgð, samhygð, jafnrétti, lífsviðhorf, umburðarlyndi, samfélagsreglur, borgaralegar 

skyldur, frelsi og ábyrgð, réttlæti, virðing, umhyggja og velferð og ofbeldi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 195-197). Þrátt fyrir að sannarlega sé hægt að færa rök fyrir því að 

kennsla í dýrasiðfræði eigi vel heima í grunnskólum samkvæmt hæfniviðmiðum er hún hvergi 
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nefnd sérstaklega. Það gæti því verið auðvelt að sleppa henni sem og öðrum viðkvæmum 

álitamálum. Lítið sem ekkert er til af kennsluefni á þessu sviði fyrir grunnskóla. Salvör Nordal 

útbjó kennsluhefti fyrir lífsleiknikennslu í framhaldsskólum árið 2000 í samvinnu við 

Reykjavíkurakademíuna og Siðfræðistofnun Háskóla Íslands (Salvör Norðdal, 2000). Þar er 

fjallað um bæði siðferði og siðfræði, hvernig eiga á samræður um siðferðilegt efni ásamt 

nokkrum umræðuverkefnum og spurningum til umhugsunar við hvert verkefni. Þrátt fyrir að 

efnið sé nær 20 ára á flest af því enn við. Einnig má nefna að félagið Siðmennt heldur 

undirbúningsnámskeið fyrir unglinga fyrir borgaralega fermingu. Gagnrýnin hugsun nemenda 

er efld og fjallað er um siðferði, virðingu, ábyrgð, samskipti, mannréttindi og fleira 

(Siðmennt, e.d.). 

Ég tel mikilvægt að varpa kennslufræðilegu ljósi á þetta viðfangsefni því skólinn 

gegnir að mínu mati mikilvægu hlutverki í að beina sjónum nemenda að ýmsum álitamálum í 

samfélaginu. Ég tel að með því að koma niðurstöðum mínum úr þessu verkefni á framfæri 

þar sem útbúið er námsefni og rannsakað hvernig nemendur upplifa kennslu af þessu tagi og 

hvað þeir læra, geti auðveldað kennurum að taka skrefið í að taka fyrir dýrasiðfræði í 

kennslu. 

2.2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Það er ekki aðeins Aðalnámskrá grunnskóla sem leggur áherslu á að börn og unglingar eigi að 

fá tækifæri til að efla siðferðisþroska sinn. Í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barna (nr. 19/2013) er fjallað um siðferðisþroska barna. Í  27. grein Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna segir að hvert aðildaríki þurfi að viðurkenna rétt allra barna til að 

öðlast lífsafkomu sem nægir þeim til að ná þroska á líkamlegu, sálrænu, andlegu, siðferðilegu 

og félagslegu sviði. Í 17. grein sáttmálans kemur fram að börn eigi rétt á að hafa aðgang að 

bæði innlendum og erlendum upplýsingum, sérstaklega þeim sem geta stuðlað að 

félagslegri, andlegri og siðferðislegri velferð þess. Það má því færa sterk rök fyrir því að bjóða 

nemendum grunnskóla upp á upplýsingar og lýðræðislegar samræður um álitamál í 

skólanum til að hjálpa þeim að ná góðum siðferðisþroska. Það rímar líka vel við 13. grein  

sáttmálans þar sem segir að nemendur eigi rétt á að leita sér upplýsinga, taka við þeim og 

miðla. Það liggur því nokkuð beint við að kennarar þurfi að vera duglegir að bjóða 

nemendum upp á verkefni eins og þessi, um álitaefni sem styrkir siðferðisþroska þeirra. 
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2.3 Siðferðileg álitamál 

Í grein eftir Sigríði Þorgeirsdóttur (1999) er talað um lífsgildastefnu og sjálfræðisstefnu innan 

siðfræðinnar.  Hið fyrra nær yfir það þegar nemendum eru kennd ákveðin lífsgildi eftir 

ákveðinni stefnu . Þetta gæti til dæmis átt við í trúarbrögðum þar sem ákveðin gildi eru 

kennd innan trúarbragðanna, til dæmis var kristinfræði lengi kennd innan grunnskólanna. 

Aðrir sem ekki tilheyra sama hópi gætu átt erfitt með að tengja við þau gildi. Þeir sem 

aðhyllast ákveðna lífsgildastefnu segja mikilvægt að kenna börnum ákveðin grundvallar 

lífsgildi til að byggja á, annars verði þau agalaus og gildi misfarast. En einhverjir gætu 

gagnrýnt lífsgildissinna fyrir að innprenta nemendum lífsgildi. Hina stefnuna mætti kalla 

sjálfræðisstefnu en markmið hennar er að efla siðvit nemenda. Þar þarf að örva siðferðilegt 

næmi nemenda með því að efla siðgæðisvitund þeirra, þroska og næmi. Samkvæmt síðari 

stefnunni er hægt að ná fram þessari hæfni með kennslu í siðferði og samræðum um 

siðferðileg ágreiningsefni. Sigríður segir það ekki hlutverk kennara að boða ákveðin lífsgildi í 

kennslustofunni enda mætti rökræða hvaða lífsgildi ætti að kenna. Hlutverk kennarans er að 

leiða saman nemendur í samræður þar sem þeir vega og meta tiltekið málefni og taka sjálfir 

rökstudda afstöðu til þess. Þrátt fyrir að kennarar eigi ekki að boða ákveðin lífsgildi hafa þeir 

ákveðnar skoðanir en samkvæmt Sigríði þurfa kennarar ekki endilega að halda skoðunum 

sínum leyndum heldur geta þeir greint þær og lagt þær til ásamt skoðunum nemenda í 

samræðutímum. Kennarar eru fullorðnir og því með betri yfirsýn og þroskaðra siðvit, þeir 

geta bent nemendum á önnur sjónarhorn og víkkað sjóndeildarhring þeirra svo 

siðferðiskennd þeirra komist á hærra stig. Allar hugmyndir, með og mótrök eru svo rædd í 

umræðum sem kennari leiðir og reynt verður að komast að niðurstöðu sem er studd bestu 

rökunum.  

Í grein sinni vitnar Sigríður í Jean Antoine de Condorcet sem setti fram hugmynd sína 

um siðferðilegt uppeldi byggt á skynsemi í riti sínu um menntun árið 1791. Hún er svo 

hljóðandi: ,,Ef við viljum menn sem nota ekki eigin skilning og leiða skoðun sína af skoðun 

annarra, þá hefur verið til einskis að leysa fjötrana, þá mun mannlegu samfélagi áfram vera 

skipt í tvær stéttir: … húsbændur og þræla.” Langt er um liðið síðan hugmyndin var sett fram 

en hún er enn í gildi, samanber ýmis málefni samtímans eins og til dæmis jafnréttisbaráttur 

kynjanna, kynþátta, samkynhneigðra og fleiri.  
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Eitt af þeim siðferðilegu álitamálum sem hafa verið áberandi í umræðunni síðustu ár 

eru álitamál sem tengjast dýrum. Fólk hefur mjög misjafnar skoðanir og lagasetningar á milli 

landa og menning hvers svæðis endurspegla réttindi dýra. Auk þess er oft á tíðum réttur 

þeirra misjafn eftir því um hvaða dýrategund er rætt (Jón Ásgeir Kalmansson, 2018).  

2.4 Gagnrýnin hugsun 

Samkvæmt grein Henrys Alexanders Henryssonar, Skoðanir, siðferði, samfélag. Enn um 

gagnrýna hugsun (2013) er samtímaskilningur á hugtakinu gagnrýnni hugsun er að í henni 

felist samræður við aðra, það er að manneskjan sé virkur þátttakandi í umhverfi sínu. Hún 

þroskast sem hluti eðlilegrar samræðu við aðra. Gagnrýna hugsun má einnig kenna með því 

að skapa góðar samræður og spyrja réttra spurninga. Gagnrýnin hugsun er að hluta til tengd 

við siðferði. Til að við getum náð að þroskast sem siðferðisverur er nauðsynlegt að hafa 

ákveðin frumgæði, réttindi og dyggðir.  Gæði af þessu tagi getur verið þekking, skynsemi, 

vinátta, vinna, leikur, hæfileikar og þessháttar. Réttindi eru til dæmis þau mannréttindi sem 

skilgreind eru innan hvers samfélags og dyggðir eins og til dæmis viska, víðsýni og þrautsegja. 

Þetta eru allt  eiginleikar og viðhorf sem við þroskum í eðlilegum samskiptum okkar við aðra 

og mótar siðferði okkar. Gagnrýnin hugsun er hluti af því að móta siðferðiskennd. Samviska 

og réttlætiskennd eru tilfinningar sem eru nauðsynlegar til viðbótar við gagnrýna hugsun svo 

fólk öðlist siðferðilegt innsæi. Í gagnrýnni hugsun notar hugsandi einstaklingur rökhugsun til 

að komast að niðurstöðu eftir að hafa skoðað ýmsar hliðar málsins. Hún snýst ekki um að 

finna að og setja út á skoðanir annarra þó fólki finnist það stundum þægilegur kostur. 

Áskorunin er að mynda sér skoðun óháð eigin hagsmunum sem maður telur að flest 

skynsamt fólk hefði myndað sér (Henry Alexander Henrysson, 2013).  

2.5 Siðferðileg álitamál í kennslu 

Í bókinni The challange of teaching controversal issues eftir Hilary Claire og Cathie Holden 

(2007, bls. 1-13) er fjallað um ýmislegt um kennslu siðferðilegra álitamála.  Þar segir að 

samkvæmt rannsókn sem gerð var meðal  187 kennara í Bretlandi árið 2003 sögðu tæp 70%  

þeirra að þeim fyndist þeir ekki hæfir til að   taka siðferðileg álitamál fyrir í kennslu.  

Ástæðurnar sögðu þeir bæði vera skort á þjálfun og sjálfstrausti. Önnur rannsókn sem gerð 

var meðal 200 kennara leiddi í ljós að aðeins einn af hverjum átta fyndist þeir tilbúnir til að 

kenna nemendum að kljást við siðferðileg álitaefni. Kennarar höfðu áhyggjur af því að erfitt 
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væri að ræða málefnin vegna eigin skoðana ásamt viðbrögðum hjá bæði foreldrum og 

nemendum þeirra. Það er áhugavert að vita hvort tölur hérlendis um hversu öruggir 

kennarar á Íslandi eru í að taka fyrir siðferðileg álitamál í kennslu séu svipaðar en mér er ekki 

kunnugt um að svona rannsókn  hafi farið fram hér á landi. Það eru þó alltaf til leiðir fyrir 

kennara að styrkja sig í kennslu sem þessari.  

Eins og áður segir er  eitt af þeim markmiðum sem koma fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla 

að taka fyrir umræðu um siðferðileg álitamál (2013, bls. 36-37). Það er margt sem þarf að 

hafa í huga þegar siðferðileg álitamál eru kennd. Það er mikilvægt að nemendur geti séð að 

sjónarhorn fólks eru margvígsleg og því mikilvægt að þeir geti átt uppbyggilegar samræður í 

hópi (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 56). Þess vegna er miðað við að kenna um siðferðileg 

álitamál í hópavinnu í verkefnaheftinu. Einnig er mikilvægt að kennari nái að stýra 

samræðum þannig að þær séu uppbyggilegar og nái þeim markmiðum sem lagt er upp með.  

Í bókinni Listin að spyrja eftir Ingvar Sigurgeirsson fjallar Ingvar um hvað það er sem 

skapar góðar samræður. Í verkefnaheftinu var tekið mið af þessum ábendingum. Eitt af því er 

að kennari geti lagt fram góðar spurningar. Hann segir að best sé að spurningar séu stuttar, 

nákvæmar og skýrar en á sama tíma opnar og krefjandi þannig að þær veki nemendur til 

umhugsunar. Slíkar spurningar krefjast rökhugsunar af hálfu nemenda. Opnar spurningar eru 

ekki með eitt rétt svar, nemendur þurfa að skilja efnið og þeir þurfa að bera saman ólík rök 

og sjónarmið til að svara. Samkvæmt rannsóknum sem Ingvar vitnar í eru aðeins um 

fjórðungur spurninga kennara opnar spurningar sem reyna á rökhugsun, langflestar 

spurningar þeirra eru lokaðar. Það er til mikils að vinna því opnar spurningar eru taldar 

stuðla að góðum umræðum og betri skilningi á efninu. Slíkt ýtir undir siðferðisþroska og 

stuðlar að leikni í samskiptum (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 16-19). Í bókinni eru 

spurningar einnig flokkaðar í einræðar og margræðar spurningar.  

• Fyrsta stig: Einfaldar, einræðar spurningar (e. low order convergent). Reyna á 

upprifjun á staðreyndum. Dæmi: Hvað eru hvalveiðar?  

• Annað stig: Flóknar, einræðar spurningar (e. high order convergent). Reyna á skilning 

nemenda, svarendur byggja á kunnáttu sinni. Dæmi: Hvað finnst þér um hvalveiðar?  

• Þriðja stig: Einfaldar, margræðar spurningar (e. low order divergent). Krefjast 

gagnrýnnar hugsunar, nemendur túlka gögn, vega og meta rök og draga ályktanir. 
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Miðað við upplýsingarnar sem þið hafið lesið, hverjir eru kostir og gallar við 

hvalveiðar?  

• Fjórða stig: Flóknar margræðar spurningar (e. high order divergent). Reyna á frjóa og 

skapandi hugsun, nýrra lausna á vanda er leitað eða nemendur vega og meta ólík 

viðhorf. Hvaða þýðingu hafa hvalveiðar fyrir fólk? En fyrir hvalina? En fyrir hafið?  

(Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 23-24) 

Eins og sjá má eru til margar leiðir til að spyrja spurninga og mikilvægt að orða spurningarnar 

í verkefnaheftinu þannig að þær séu líklegar til að ná settum markmiðum sem eru að efla 

gagnrýna hugsun nemenda og siðferðiskennd, skapa umræður og þjálfa nemendur í að færa 

rök fyrir máli sínu. Gott getur verið að hafa flokkunarkerfi Blooms í huga þegar nemendur fá 

verkefni með þessu markmiði en þar er markmiðum skipt í eftirfarandi flokka: þekking (e. 

knowledge), skilningur (e. comprehension), beiting (e. application), greining (e. analysis), 

nýsköpun (e. creativity) og mat (e. evaluation). Þá rifjar nemandi upp staðreyndir, lýsir þeim, 

beitir þekkingunni í aðstæðum, beitir gagnrýnni hugsun, færir rök fyrir máli sínu og að lokum 

nýtir nemandi þekkingu sína til að setja fram eigin hugmyndir ásamt því að leggja mat á 

mismunandi viðhorf og bera þau saman (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 25-26).  

Opin og gagnrýnin umræða næst oft fram með stýrðum samræðum þar sem markmiðið er 

að efla skilning á viðfangsefni og skoða mismunandi hliðar þess og fá nemendur til að draga 

eigin ályktanir. Aðferðina er tilvalið að leggja áherslu á í skólum enda mikið notuð í 

atvinnulífinu. Byrja mætti kennslustund á kveikju þar sem áhugi nemenda á viðfangsefni er 

vakinn, viðfangsefnið er svo skoðað frá mismunandi sjónarhornum, nemendur rökræða sín á 

milli og í lokin draga nemendur ályktun miðað við upplýsingarnar sem þeir hafa (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 29-30).  

 

Claire og Holden (2007) kenndu 11 ára bekk að kljást við nokkur siðferðileg álitaefni. 

Nemendur voru ánægðir með kennsluna og höfðu þetta að segja um það að glíma við 

siðferðileg álitamál eftir á:  

• við fáum að rökræða um ákveðna hlið og segja af hverju,  

• við fáum að setja okkur í spor annarra og fáum að heyra þeirra sjónarmið,  

• við getum notað ímyndunaraflið aðeins meira,  
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• við erum meira meðvituð um hvað er að gerast í heiminum,  

• við fáum að vinna saman. 

 

Ef við gefum okkur að upplifun þessara nemenda sé yfirfæranleg á aðra nemendahópa mætti 

sjá að það er afar mikilvægt að kennarar kenni nemendum hvernig þeir eigi að glíma við 

fjölbreytt álitamál. 
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3 Dýr okkur til gagns  

Það ætti ekki að fara fram hjá neinum hve stóru hlutverki dýr gegna í lífi okkar flestra. Við 

sjáum afurðir þeirra í verslunum, kjöt, mjólk, egg, feld/ skinn, ull og fleira. Dýr eru víða haldin 

til þess að hjálpa manninum allt frá því að vera til aðstoðar við ákveðin verkefni eins og til 

dæmis blindrahundar, til félagsskapar, til skemmtunar eins og hestar til útreiðatúra, til 

afurðanýtingar eins og kjöt og mjólkurvörur og svo til rannsókna. Það mætti því segja að 

meðferð slíkra dýra sé eitt af stærri siðferðilegu álitamálum nútímans og þau þarf að ræða. 

3.1 Afurðanýting 

Afurðir sem koma frá dýrum eru af ýmsu tagi en hér tek ég fyrir kjötneysluna þar sem hún er 

einna mest áberandi. Kjötneysla hefur aukist svo um munar síðustu ár. Kjötneysla meðal 

íslendings jókst um 23,2% frá árinu 1983 til ársins 2013 úr 66,5 kílóum á einstkaling í 81,9 kíló 

á einstakling að ársmeðaltali (Hagstofa Íslands, 2015). Kjötneysla i Noregi hefur á sama tíma 

aukist um 51% eða úr 47 kílóum á einstakling í 70,9 kíló á einstakling og í Bandaríkjunum um 

6% frá 108,5 kílóum á einstakling í 115,1 kíló á einstakling (FAOSTAT, e.d.). Þessari miklu 

aukningu neyslu á kjötafurðum fylgir aukin framleiðsla og verksmiðjubúskapur. Í 

Bandaríkjunum þýðir þetta að yfir 100 milljónum spendýra og 5 milljörðum fugla er slátrað 

árlega til manneldis (DeGrazia, 2017, bls. 245-250). Það hefur verið vitað í áratugi að 

verksmiðjubúskapur í þeirri mynd sem fyrirfinnst  til dæmis í Bandaríkjunum fer illa með 

dýrin, starfsfólkið sem vinnur þar, umhverfið í kring og heilsu þeirra sem  neyta afurðanna. 

Eitt dæmi um það er stanslaus notkun sýklalyfja  til fyrirbyggingar sjúkdóma og til vaxtaauka.  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gaf út skýrslu árið 2000 sem sagði að matarframleiðsla 

væri stór þáttur í lyfjaónæmi og getuleysi sýklalyfja að eiga við sýkingar í mönnum. 

Vísindamenn áætla að 70% af þeim sýklalyfjum sem notuð eru í Bandaríkjunum árlega sé 

vegna dýraræktunar til manneldis (Pew Commission, 2017, bls. 258-268). Margir vilja halda 

áfram óbreyttu neyslumynstri eða auka kjötneyslu enn frekar þrátt fyrir ofantaldar 

upplýsingar en aðrir kjósa að sniðganga dýaafurðir alveg. Sumir kjósa hvorki að líta undan né 

sniðganga kjöt. Davis (2017, bls. 269-273) segir að það sé ekki endilega sjálfsagt að grænkera 

(e. vegan) mataræði sé siðferðislega rétta mataræðið þar sem talsvert af smádýrum deyr 

þegar verið er að rækta baunir, grænmeti og annan mat. Hann áætlar að um 1,8 milljarðar 
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smádýra sé drepinn árlega í Bandaríkjunum þegar verið er að rækta akra og því mætti segja 

að mataræðið sem valdi minnsta skaða fyrir dýrin væri blanda af grænkera    mataræði og 

lausagöngu dýrum. Það réttlætir hann til dæmis með því að benda á að hægt sé að beita 

þeim dýrum á svæði sem er óhentugt að mæta með vinnutæki á, svo sem brattar brekkur 

eða svæði sem er of hrjóstugt til að rækta mat. Eitthvað verða þó manneskjur að borða og  

eðlilega fer  landsvæði að rækta mat fyrir þá sem eru grænkerar  og það þarf að huga að því 

hvers konar land er sett undir slíka ræktun. En þörfin undir ræktarland er vissulega mismikil.  

Samkvæmt rannsókn frá Oxford University þarf 370 fermetra af landi til að framleiða 100 

grömm af próteini úr nautakjöti en aðeins einn fermeter til að framleiða jafn mikið prótein úr 

baunum eða öðrum plöntum. Ef allt mannkynið neytti grænkerafæðis  mætti minnka 

landnotkunina um 76% og halda uppi sama magni af matvælaframleiðslu. Þetta myndi 

minnka umhverfisáhrif matarframleiðslu um allt að 73%  (Poore og Nemecek, 2018). 

Kjötframleiðsla er þó aðeins eitt dæmi um fjölbreytta afurðanýtingu manna á dýrum. 

Það eru ekki allir sammála um hvernig sé best staðið að þessari nýtingu eða hvort hún eigi að 

eiga sér stað yfir höfuð. Flestir geta þó verið sammála um að víða sé pottur brotinn og 

einhverra breytinga sé þörf. 

3.2 Rannsóknir á dýrum 

Það eru sterkar hefðir að nota dýr til rannsókna eins og til dæmis á lyfjum. Fylgjendur slíkra 

rannsókna segja að okkur beri siðferðisleg skylda gagnvart mannkyninu til að framkvæma 

þær þar sem við getum byggt á þeim og þannig bætt heilsu okkar og lífslíkur. Þess vegna er 

ekki siðferðislega vafasamt að framkvæma rannsóknir á dýrum, tilgangurinn réttlæti 

gjörninginn (Brody, 2017, bls. 330-338). Það eru ekki allir sammála þessu. Engel (2017, bls. 

309-320) gefur ekki mikið fyrir áðurnefnd rök. Hann bendir á að fyrir utan hve siðferðislega 

vafasamt það er að framkvæma rannsóknir á dýrum séu gögnin sem safnað er oft ómarktæk 

og gefi rangar niðurstöður þar sem líffræði dýra er oft öðruvísi en manna. Hann vísar meðal 

annars til þess að læknar gáfu ófrískum konum lyfið Thalidomide sem öruggt lyf vegna 

morgunógleði á meðgöngu. Síðar kom í ljós að lyfið orsakað fæðingargalla hjá börnum. Alltaf 

þegar bent var á þennan grun var svar vísindanna á þá vegu að rannsóknir á dýrum hefðu 

ekki sýnt fram á að þetta orsakaði þennan fæðingargalla. Það tók fimm ár að færa sönnun 

fyrir þessu þar sem vísindasamfélagið einblíndi á að rannsóknir á dýrum sem sýndu fram á að  

lyfið Thalidomide orsakaði ekki fæðingargalla hjá þeim. Rúmlega tíu þúsund börn fæddust 
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útlimalaus vegna þess að vísindasamfélagið treysti á rannsóknir á dýrum sem reyndust ekki 

yfirfæranlegar á fólk í þessu tilviki. Rannsóknir á dýrum hafa verið gerðar í margvíslegum 

tilgangi og með misjöfnum árangri. Stundum er tilgangurinn sá að bjarga mannslífum og 

auka lífsgæði manna og mætti þá færa rök fyrir mikilvægi þess að stunda dýrarannsóknir fyrir 

mannkynið. Rannsóknir eru þó mis mikilvægar og mikill munur á hvort tilgangurinn er 

lækningar eða fegrunarvörur. Eins eru rannsóknir misslæmar fyrir dýrin, sum dýr þjást og 

gjalda jafnvel með lífi sínu á meðan önnur þjást ekki.   

3.3 Dýr í vinnu 

Enn þann dag í dag notum við ýmis dýr til að vinna fyrir okkur. Hestar, asnar, kameldýr og 

fleiri hafa borið manninn og birgðir hans í gegnum tíðina ásamt því að draga vagna og önnur 

tæki. Svo eru dýr sem eru   þjálfuð til að sinna flóknari verkefnum sem gagnast okkur. Sem 

dæmi má nefna þjónustuhunda sem smala, spora, leiða blinda, aðstoða fatlaða og svo 

framvegis. Slík verkefni eru ekki bundin við hunda en dæmi eru um að smáhestar hjálpi 

blindum og fötluðum og höfrungar hjálpa að leita að hættulegum efnum í sjó. Rottur hafa 

verið þjálfaðar til að finna jarðsprengjur, svín finna truflusveppi og dúfur flytja skilaboð 

(Study.com, e.d.). 

Það er ansi margt sem hægt er að þjálfa þjónustudýr til að gera, allt frá því að opna hurðir 

fyrir fatlaða í að vara eigendur sína við ef þeir eru að fara að fá blóðsykursfall (Harris og 

Sholtis, 2016) . Það er kannski viðeigandi að taka sem dæmi þjónustudýr í grunnskólum en 

hundar hafa einnig verið notaðir í tengslum við skólagöngu barna. Harris og Sholtis skoðuðu 

hvaða áhrif það gæti haft á börn með einhverfu að koma með þjónustuhunda í 

kennslustofuna. Þær komust að því að hundar geta haft róandi áhrif á börnin þegar þau 

upplifa kvíða og hjálpað þeim að breyta hugarástandi sína þegar þau sýna skaðlega hegðun. 

Hundar geta hjálpað börnum að þróa eiginleika eins og örlæti, ábyrgð, samúð og þolinmæði. 

Þessir eiginleikar geta yfirfærst á bekkjarfélaga og svo víðar í samfélagið. Þjónustuhundar eru 

ekki mikið notaðir í skólum á Íslandi en þó hafa hundar komið inn í íslenska grunnskóla til að 

hjálpa börnum við við lestur. Verkefnið heitir ,,Lesið fyrir hund“ eða R.E.A.D. (e. Reading 

Education Assistance Dogs) og er að bandarískri fyrirmynd. Það hófst fyrst Í 

félagsmiðstöðinni Selinu á Seltjarnarnesi og í grunnskóla Seltjarnarness skólaárið 2012-2013. 

Verkefnið gengur vel og er enn í gangi á Seltjarnarnesi ásamt því að fleiri skólar hafa tekið 



   
 

30 

upp samskonar verkefni og hægt er að lesa fyrir hund á nokkrum bókasöfnum (VIGDÍS – Vinir 

Dæludýra á íslandi, e.d.a., e.d.b.). 

Listinn yfir dýr sem eru í vinnu eða í þjónustu við fólk er ekki tæmandi bæði hvað varðar 

tegund og hlutverk. En eins og sjá má af þessu litla dæmi hér getum við hagnast mikið á því 

að þjálfa dýr í ýmis störf án þess að skaða dýrin.  

3.4 Dýr til skemmtunar 

Dýragarðar eru í eðli sínu til staðar okkur til skemmtunar og upplýsingar, við fáum tækifæri 

til að fylgjast með dýrunum og læra um þau. Dale Jamieson (2017, bls. 576-581) segir að 

þrátt fyrir ýmsa kosti dýragarða eigi þeir ekki rétt á sér og endar á áhugaverðum punkti; 

tilvera dýragarða skiptir veröldinni í tvennt, við og þau. Að dýrin séu til staðar fyrir okkur, 

okkur til skemmtunar. Jamieson segir að til þess að geta lært að lifa með dýrunum en ekki 

yfir dýrunum þurfi að útrýma dýragörðum. 

Michael Hutchins, Brandie Smith og Ruth Allard (2017, bls. 582-590) verja dýragarða og 

segja að mikilvægt sé að gera greinarmun á dýragörðum sem hafa AZA vottun og þá sem 

hafa hana ekki. En dýragarðar sem eru meðlimir í AZA (Association of zoos & aquariums) 

fylgja ákveðnum stöðlum um hvernig hugsa eigi um dýrin ásamt því að styrkja 

varðveitingastarf dýrategunda. Þeir hjálpa til við að halda við tegundum sem eru í 

útrýmingarhættu.   Þau telja að jafnvel þó dýrin sem búi í dýragörðum séu ekki frjáls sé það 

réttlætt með því að þau séu þarna fyrir öll dýrin sem fái að vera frjáls. Gildi dýragarðanna sé 

auk fræðslu- og uppeldismarkmiða,   stuðning við dýr í útrýmingarhættu, endurheimt 

búsvæðis , rannsóknir (en mikið af kunnáttu okkar um hegðun dýra kemur úr dýragörðum), 

tækniþróun, stuðningur við vernduð svæði, t.d. þegar dýrin eru höfð í s.k. safari görðum) , 

fræðsla um verndun dýra og fjáröflun. 

Dale Jamieson er ekki sammála þessari röksemdarfærslu og segir að dýragarðar 

framkvæmi mjög lítið af rannsóknum. Þær rannsóknir sem eru gerðar séu ómarkvissar þar 

sem dýrin eru ekki í sínu náttúrulega umhverfi og það starf sem unnið sé í dýragörðum ætti 

frekar að vera unnið af hinu opinbera. Hann bendir einnig á að stuðningur við dýr í 

útrýmingarhættu hafi ekki virkað sem skyldi. Lítið sé um að dýr sem ræktuð eru í 

dýragörðum og sleppt í aftur út í náttúruna nái að standa á eigin fótum þar. Árangur af þessu 

starfi sé því frekar lítill og bendir hann á  tilfelli úlfa í Norður-Ameríku sem hafi verið of 
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hændir að manneskjum. Þeir hafi ekki lært að aðlagast villtri náttúru og því ekki getað 

bjargað sér. Þó eru til dæmi um að slíkt hafi gengið vel, en þar má nefna sem dæmi Prewalski 

hestana. Þeir eru villtir og sem voru nánast útdauðir uppúr 1960, meðal annars vegna 

kynblöndunar við  tamdar (e. domesticated) hestategundir, glötuð búsvæði sem fóru undir 

tamin dýr og veiðar. Tekist hefur að fjölga hestunum og sleppa þeim villtum í Mongólíu og 

víðar með góðum árangri. Helstu hættur sem stafa af þeim í dag er lítill genafjölbreytileiki en 

stofninn er ræktaður frá afar fáum einstkalingum (National Geographic, e.d.). 

Dýragarðar eru ekki eina dýra skemmtunin sem fólk sækir í. Dýr eru einnig til sýnis í 

sirkusum, allskonar keppnum, bíómyndum og fleiru. Það má gera ráð fyrir því að það sé 

misvel farið með dýrin í þessum aðstæðum og eflaust horfir fólk á hvernig farið er með dýrin 

þegar það metur hvað því finnst um að hafa dýr til skemmtunar. Það er samt áhugavert að 

velta fyrir sérábendingu Jamieson, um það hvort við viljum skipta heiminum í tvennt, okkur  

og  dýrin. Með því að gera það erum við að segja að dýrin séu hér fyrir okkur, frekar en að við 

séum öll dýr sem deilum jörðinni saman. 

3.5 Sportveiðar 

Sportveiðar eru þegar veiðar villtra dýra eru áhugamál veiðimannsins. Viðhorf til nútíma 

veiða hlýtur að vera afleiðing af viðhorfi til þess að borða kjöt yfir höfuð. Lawrence Cahoone 

(2017, bls. 494-504) heldur því fram að ef okkur finnst í lagi að borða nautakjöt sem ræktað 

er á bóndabæ hlýtur að vera í lagi að borða hreindýr. Cahoone segir að það sé erfitt að halda 

því fram út frá siðferðislegum sjónarmiðum að dýr þjáist meira við það að vera veitt í 

náttúrunni heldur en í nútíma búskap. Hann heldur því einnig réttilega fram að það að rækta 

land drepi dýr, jafnvel þó að landið sé notað til að rækta grænmeti. Þegar landið er hreinsað 

fyrir notkun eyðileggst umhverfi dýra og þau deyja. Við notum skordýraeitur og áburð sem 

mengar grunnvatn sem villt dýr þurfa, við notum stórtækar vinnuvélar til að brjóta upp 

jarðveginn og við það deyja smádýr sem lifa í jarðveginum, villt dýr sem leita á landið eru 

drepin og við ræktunina eru notuð tæki sem brenna olíu. Cahoone heldur því einnig fram að 

dýrin hefðu dáið hvort sem er. Ef við ætlum að horfa á siðferðislega hlið þess að drepa þau 

villt þarf að bera það saman við hvernig þau hefðu dáið. Ef það tekur eina mínútu fyrir þau 

að deyja eftir að hafa fengið í sig byssukúlu, er hægt að segja að dýrið hafi þjáðst miðað við 

ef það hefði soltið? 
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Alastair S. Gunn (2017, bls. 514-522) bendir á að með því að veiða dýrin fái þau að lifa 

styttra. Í kjarna þess að veiða er að taka líf einhvers fyrr en ef dýrið hefði verið látið í friði og 

fengið að lifa lífi sínu áfram. Gunn segir að veiðar orsaki þjáningu því að hátt hlutfall dýranna 

meiðist aðeins en deyi ekki, þau nái jafnvel að komast undan og deyja svo. Ef veiðimaðurinn 

nær ekki hræinu er enginn tilgangur með veiðunum. Gunn bendir á að sportveiðar hafa í 

raun mjög lítið að segja um dýr í útrýmingarhættu, vissulega séu einhverjar tegundir sem séu 

í útrýmingarhættu sem megi rekja til veiða en að það sé sjaldgæft. Milljónir dýrategunda séu 

í útrýmingarhættu, ekki vegna veiða heldur vegna mengunar, eyðileggingar á búsvæðum 

þeirra og skorti á fæðu. Það að stoppa veiðar gerir því mjög lítið í stóra samhenginu þegar 

kemur að því að vernda fjölbreytileika lífs á jörðinni. Hér er að mörgu að hyggja, það hvort 

veiðar séu endilega verri heldur en ræktun dýra til manneldis og hvort það sé yfirhöfuð rétt 

að drepa dýr og stytta þar með aldur þess. Einnig er spurning hvort það sé í lagi að veiða dýr 

sem ekki eru í útrýmingarhættu ef þau fá skjótan dauðdaga. Aftur eru þetta erfiðar 

siðferðilegar spurningar sem við stöndum frammi fyrir. Það má þó ætla að flestir vilji ekki að 

villt dýr séu særð og skilin eftir og að dýr í útrýmingarhættu deyi út vegna veiða. 

3.6 Félagskapur/ gæludýr 

Þegar við tölum um dýr sem eru okkur til gagns má ekki gleyma gæludýrum þrátt fyrir að þau 

hafa oftar en ekki annan tilgang en þann að okkur finnst gott að hafa þau í kringum okkur. 

Eins og með margt annað tengt dýrum eru skiptar skoðanir á gæludýrahaldi. Paul Shepard 

(2017, bls. 612-615) segir að gæludýr séu ekki náttúruleg, þau eru búin til af okkur fyrir 

okkur. Hann segir að gæludýr séu skrímsli líkt og eitthvað sem Frankenstein myndi búa til, 

ræktuð til að þóknast okkur, án sjálfstæðs vilja. Þrátt fyrir að það mætti færa rök fyrir því að 

Shepard taki full hart til máls með Frankenstein skrímslin kemur valræktun dýra alltaf öðru 

hvoru upp í umræðunni. Má sem dæmi nefna heimildarmyndina ,,Pedigree dogs exposed“ 

sem gerð var af BBC árið 2008, þar sem nokkrar hreinræktaðar hundategundir eru teknar 

fyrir. Umfjöllunarefnið er eftirsóttir eiginleikar á hundasýningum sem hafa verið ræktaðir í 

hundana sem valda þeim miklum vandamálum. Sem dæmi mætti taka öndunarvandamál 

sem fylgja of flötum trýnum, en þessir eftirsóttu eiginleikar og vandamál eru af fjölbreyttum 

toga og eitthvað sem þarf að tala meira um (Harrison, 2008). Shepard bendir einnig réttilega 

á að við hugsum ekki dæmið til enda og skiljum þau eftir í milljónatali þar sem þau enda í 

dýraathvörfum þar sem þau eru geld eða aflífuð. Clare Palmer (2017, bls. 622-630) tekur í 
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sama streng og fjallar einnig um aflífun dýra í dýraathvörfum. Hún bendir á að árið 1990 er 

áætlað að á bilinu 6 til 10 milljónir hunda og 7 til 10 milljónir katta hafi verið aflífaðir í 

dýraathvörfum í Bandaríkjunum. Þetta er ein afleiðing þess að menn kjósa að halda gæludýr 

án þess að vera tilbúnir að fylgja því eftir til dæmis með geldingu til að sporna við offjölgun 

og svo að sjá um dýrið svo lengi sem það lifir. 

Frey Mathes (2017, bls. 619-621) bendir á kosti gæludýrahalds og segir að með 

borgarvæðingu samfélagsins höfum við fjarlægst náttúruna. Mather segir að gæludýr séu ein 

af þeim leiðum sem við getum farið til þess að geta átt samtal um náttúruna og minna okkur 

á hana. Við þurfum að koma með náttúruna inn í borgina og gæludýr geta skipt miklu máli í 

því samhengi. Hún segir að það þurfi að líta lengra en bara á hunda og ketti í því samhengi og 

horfa á dýr sem búa með okkur sem eru ekki aðeins til staðar sem félagsskapur heldur einnig 

á sínum eigin forsendum. Gæludýr geta haft góð áhrif á heilsu fólks og eru rannsóknir sem 

benda til þess að nærvera dýra geti lækkað blóðþrýsting, hjálpað með kvíðavanda og fleira í 

þeim dúr (Frey Mathes, 2017, bls. 619-6219). Einnig gerir það gæludýraeigendum gott að 

þurfa að fara út að ganga með dýrið. Gæludýr geta einnig verið góður félagsskapur fyrir 

eldriborgara sem finnst þeir einangraðir og létt þeim lundina (Cherniack og Cherniack, 2014). 

Á Íslandi er verkefni þar sem heimsóknarvinir Rauða krossins á Íslandi með hunda heimsækja 

dvalarheimili bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Samkvæmt upplýsingum á 

vefnum þeirra er verkefnið mjög vinsælt, heimilismenn njóta samvistar með hundunum og 

ná þeir stundum betur til íbúa en aðrar manneskjur (Rauði krossinn, e.d). 

Það er varla hægt að neita því að við réttar kringumstæður geta gæludýr verið fólki til 

mikillar ánægju og jafnvel haft góð áhrif á heilsu og lífsgæði. Samvistin er þó varla alltaf dans 

á rósum fyrst mörg dýr enda í athvörfum og greinilegt að sambúðin hafi verið á forsendum 

okkar mannfólksins. Við höfum gert flest þessara dýra háð okkur þannig að þau geta ekki 

bjargað sér sjálf í náttúrunni enda hafa þau mörg hver fylgt manninum lengi og líður jafnvel 

best með honum. Það má því færa siðferðileg rök fyrir því að okkur beri skylda til að hugsa 

vel um þessi dýr. 
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4 Áhrif á dýr vegna ágengni mannsins á vistkerfi 

Eins og fram hefur komið í kaflanum hér að ofan notfærir maðurinn sér dýr við margar 

mismunandi aðstæður og ræktar þau jafnvel til eigin notkunar. Það er þó ekki alltaf með vilja 

mannsins gert að leiðir manna og dýra liggja saman. Stundum sjá menn ekki fyrir hvaða 

afleiðingar gjörðir manna þýða. Stundum ætla menn að nýta ákveðin svæði til að auka eigin 

lífsgæði en svæðin reynast vera búsvæði hinna ýmsu dýra að auki. Einnig getur mengun á 

vegum manna haft neikvæð áhrif á dýrastofna. Segja má að ágangur manna á landi til 

notkunar í landbúnaði sem þýðir eyðileggingu búsvæða marga lífvera sé það sem mest ógnar 

lífi dýra nú á dögum. Hér á eftir verður farið yfir áhrif manna á búsvæði dýra í hafinu og á 

landi. Af mörgu er að taka og því verður stiklað á stóru. 

4.1 Hafið 

Hnattrænar loftlagsbreytingar hafa gífurleg áhrif á lífríki hafsins. Gögn sýna meðal annars 

fram á  breytingar á: fæðu sjávardýra, flæðimynstri strauma hafsins, samfélögum fiska og 

skemmdir á  kóralrifum. Breytingar á bæði dreifingu fiskistofna og fjölda þeirra mun svo 

eflaust hafa áhrif á samfélög manna sem stunda fiskveiðar. Eyjar sem liggja ekki hátt yfir 

sjávarmáli verða svo fyrir miklum áhrifum vegna hækkunnar á hitastigi og hækkun sjávar. 

Eins eru ýmsir óvissuþættir um fuglalíf og varp þeirra. Við erum þegar búin að sjá fram á 

ýmsar breytingar en þörf er á frekari rannsóknum á þessu svið (Roessig, Woodley, Cech og 

Hansen, 2005). Til viðbótar við loftslagsbreytingarnar er mikið af   rusli sem endar í hafinu. 

Meðal annars gífurlega mikil plastmengun í öllum höfum jarðar. Það eru þó ekki til nægilega 

góð gögn sem meta magn plasts í hafinu, sérstaklega á suðurhveli jarðar og á afskekktari 

svæðum. Plast eyðist ekki en brotnar niður í náttúrunni og á endanum verður það að litlum 

plastögnum sem halda áfram að valda vandamálum. Það voru farnir 24 leiðangrar í þeim 

tilgangi að meta heildarfjölda plastagna og þyngd þeirra á árunum 2007-2013. Talið er að 

lágmarki 5,35 trilljónir agna sem vega 268.940 tonn séu í heimshöfunum, en eflaust er það 

meira. Plastið þarf að vera minna en 5mm til að flokkast sem örplast. Sjávardýrin innbyrða 

plastið og þau geta orðið fyrir skaða vegna þess að í plastinu eru þrávirk mengunarefni sem 

hafa áhrif á dýrin. Dýr sem eru efst í fæðukeðjunni hljóta hvað mestan skaða af því að þau 

innbyrða plastagnirnar í gegnum smærri dýrin sem þau borða. Maðurinn er þar á meðal.  

(Eriksen Lebreton, Carson, Thiel, Moore, Borerro, ... Reisser, 2014). 
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Ekki er nóg með að loftslagsbreytingar og mengum hafi áhrif á lífríki hafsins. Ýmis 

skipaumferð hefur áhrif á lífríkið, meðal annars kafbátar sem nota sónar í hernaðarlegum 

tilgangi. Þetta er staðsetningartæki í kafbátum,  sem notast við hljóðbylgjur til að staðsetja 

ýmsa hluti eins og til dæmis hindranir í veginum og óvini í hafinu. Þessar hljóðbylgjur geta 

ferðast hundruði kílómetra neðansjávar og geta verið gagnlegar þeim sem þær nota. Því 

miður eru hljóðbylgjurnar ekki bara gagnlegar, ýmis sjávardýr eins og hvalir, höfrungar og 

fleiri sjávardýr geta orðið fyrir miklum skaða vegna þeirra. Þau rata ekki, geta ekki haft 

samskipti sín á milli,  hlotið meiðsli og jafnvel dáið. Það er enginn vafi á því að hljóðið sem 

endurkastast á milli hluta er of mikið fyrir dýrin í hafinu. Ýmsar sannanir eru fyrir því að hvalir 

leggja mikið á sig til að komast í burtu frá hljóðbylgjunum. Þeir breyta hegðunarmynstri sínu, 

synda hundruði kílómetra og breyta stöðugt þeirri dýpt sem þeir synda á. Hröð breyting á 

dýpt er svo óeðlileg að það getur jafnvel blætt úr augum þeirra og eyrum. Í janúar árið 2005 

strönduðu 34 hvalir af þremur tegundum í Norður Karolínu, ástæðuna mátti rekja til 

prófunar á hljóðbylgjum í nágrenninu. Talið er að atvikið sýni aðeins lítið brot af þeim skaða 

sem hljóðbylgjurnar geta orsakað á sjávarspendýrum, en mikið meidd dýr komast sjaldnast 

alla leið í land. Stofnunin Natural Resources Defense Council (NRDC) hefur barist gegn því að 

tæknin sé notuð á svæðum þar sem er mikið dýralíf. Hópurinn telur að prófun á hljóðbylgjum 

geti drepið um 170 þúsund sjávarspendýr, drepið um 500 hvali og orsakað tímabundið 

heyrnarleysi hjá 8 þúsund (Scientific American, e.d.). NRDC er með starfsemi í 

Bandaríkjunum. Hópurinn hefur barist fyrir hreinni nátturu síðan 1970 og er með þrjá milljón 

meðlimi á heimsvísu (NRDC, e.d.). 

4.2  Þurrlendi  

Í rannsókn vísindamanna við háskólann í Queensland í Ástralíu og dýraverndarsamtakanna 

Wildlife Conservation Society kemur fram að 5.457 hryggdýr sem lifa mest á þurru landi (e. 

terrestrial vertebrates), það eru fuglar, spendýr og froskdýr stafi sérstök ógn vegna ágengni 

manna á búsvæði þeirra. Í rannsókninnni  voru aðeins tegundir dýra sem taldar eru í hættu 

athugaðar. Meðal helstu ógna eru landbúnaður, þéttbýlismyndun, vegir og fleira í þeim dúr. 

Sótt er að fjórðungum þessara dýrategunda, eða 1.237 á yfir 90% búsvæða sinna og verst var 

ástandið hjá 395 tegundum því þeim var hvergi vært. Rannsakendur segja að þessar ógnir 

séu helsta ástæðan fyrir því að stofnar þessara dýrategunda eru að minnka og eiga jafnvel í 

mikilli hættu á að deyja alveg út. Í rannsókninni segir að mannkynið hafi áhrif á um 84% af 
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búsvæðum dýra á þurrlendi jarðar sem verður að teljast áhyggjuefni. Þau lönd þar sem 

hættan er mest eru í Sauðaustur Asíu, en þar má helst nefna Malasíu, Brunei og Singapore 

(Allan, Watson, Di Marco, O‘Bryan, Possingham, Atkinson og Venter, 2019).  

Fyrir þúsundum og milljónum ára voru gróðurhúsaáhrif eins og við upplifum í dag og 

eflaust verri. Þá urðu miklar breytingar á landsvæðum, plöntu og dýralífi. Vistkerfin breytast  

því lífverur færa sig til, sumar hverfa, aðrar koma inn á svæðið og aðlagast í takt við 

breytingarnar sem verða. Það er þó nýlunda og áhyggjuefni hversu hraðar breytingarnar eru 

nú og ljóst að mjög margar lífverur ná ekki að bregðast við breyttum aðstæðum nægilega 

hratt. Þetta er vitað út frá mælingum á útrýmingarhraðanum (Barnosky, Matzke, Tomiya, 

Wogan, Swartz, Quental, ... Ferrer, 2011). Það eru minni möguleikar nú heldur en áður í 

sögunni fyrir lífverur að færa sig til vegna þess að menna hafa lagt undir stór landsvæði og 

því minna af nýlendum fyrir aðrar lífverur. Þessi áhrif eru sérstaklega áberandi í skógum en 

hækkun hitastigs er mjög hröð þar og meðal annars hætta á skógareldum. Þar að auki eru 

hættur eins og súrt regn sem hefur áhrif á lífríkið. Þetta gerir það að verkum að hætta er á að 

þær lífverur sem eru staðbundin á þessum svæðum deyi út (Peters, 1990, bls. 13-33). Það er 

því ekki að ástæðulausu að margir eru farnir að fjalla um að sjötta tímabil fjöldaútdauða (e. 

mass extinction) í jarðsögunni sé senn að hefjast. Í greininni Has the Earth’s sixth mass 

extinction already arrived? sem birtist í Nature kemur fram að ef horft er til hversu hratt 

tegundir deyja út núna miðað við áður, ásamt því hvað margar tegundir eru í 

útrýmingarhættu í dag stefni í að fjöldaútdauða verði náð eftir um 300 ár. Ef spár halda þá 

munu 75% tegunda deyja út (Barnosky, o.fl. 2011). 
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5 Námsefni  

Í námsefninu eiga nemendur að fá að kynnast siðferðilegum álitamálum tengdum 

dýravelferð og öðlast reynslu til að efla og þroska gagnrýna hugsun sína í gegnum umræður. Í 

lögum um grunnskóla er sérstaklega fjallað um siðgæðisvitund, nemendur eiga að efla 

siðferðisþroska sinn og geta sett sig í spor annarra. Til að það sé hægt þurfa nemendur að 

læra að taka siðferðilega afstöðu til álitamála, tileinka sér hvað er rétt og rangt, segja skoðun 

sína og taka tillit til skoðana annarra (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 36-

37). Þar kemur einnig fram að nemendur eiga meðal annars að geta ,,beitt mismunandi 

sjónarhornum og gagnrýnni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna á skapandi hátt“ 

(Aðalnámskrár grunnskóla: Greinasvið, 2013, bls. 88).   

5.1  Viðfangsefni 

Það er úr mörgu að velja þegar kemur að dýrasiðfræði. Viðfangsefni voru valin þar sem 

samspil dýra og manna kemur við sögu í mörgum mismunandi aðstæðum. Hér eru níu 

viðfangsefni sem eru valin með fjölbreytileikann í huga.  Hugmyndin er sú að nemendur 

skoði áhrif manna á dýrin í þessum aðstæðum, skoði hvort þeim finnist meðferð manna á 

dýrunum réttmæt, hvort hún sé nauðsynleg eða hvort við getum gert betur gagnvart þeim. 

5.1.1 Aðbúnaður húsdýra á Íslandi 

Hugmyndin að þessu verkefni er sú að nemendur finni út hvernig aðstæður þurfa að vera hjá 

íslensku húsdýri til að þeim sjálfum finnist vel hugsað um dýrið. Nemendur eiga að kynna sér 

dýrið og þarfir þess og taka ákvörðum út frá því hvernig aðstæður þurfa að vera. Því næst 

eiga þeir að skoða með aðstoð kennara hvernig lágmarks aðbúnaður dýrsins er samkvæmt 

lögum. Þau fá það verkefni að finna út hver lámarksstærð svæðis fyrir dýrið er og reikna út 

hversu stórt svæðið er hlutfallslega miðað við að manneskja fengi sama svæði. Nemendur 

nota málningarteip (eða annað) til að afmarka stærð svæðisins á gólfið í skólastofunni, 

standa þar inni og ímynda sér hvernig þeim þætti að vera á svæðinu í langan tíma. Hóparnir 

kynna svo hugleiðingar sínar fyrir bekknum. 
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5.1.2 Sportveiðar í Afríku 

Nemendur gera hugarkort með kennara um það sem þeir vita um sportveiðar í Afríku. Þeir 

kynna sér málið með því að horfa á fjögur myndbönd á Youtube og fá tækifæri til að leita 

frekari upplýsinga um viðfangsefnið í hópavinnu. Kennari velur hvort hann notar aðferð sex 

hugsandi hatta, veggjakrotsaðferð eða ef- aðferðina (sjá síðar). Hér þurfa nemendur að glíma 

við þá spurningu hvort réttlætanlegt sé að ríkir einstaklingar fái að veiða dýr sem jafnvel eru í 

útrýmingarhættu til að skemmta sér og/ eða hreykja sér af  og borga fyrir með 

peningaupphæð sem er notuð til að vernda stærri hóp dýra til dæmis fyrir veiðiþjófum. Þeir 

fá að velta fyrir sér hvort aðrar leiðir séu mögulegar í stöðunni og reyna að taka skynsamlega 

afstöðu til málefnisins eftir að hafa skoðað það út frá ýmsum hliðum. 

5.1.3 Ræktun minka fyrir feld 

Í þessu verkefni eiga nemendur að átta sig á þörfum og eiginleikum minka ásamt því að 

kanna kosti þess og galla að rækta þá í loðdýrabúum fyrir feldinn. Nemendur gera hugarkort 

þar sem þeir safna saman þeim upplýsingum sem þeir vita um viðfangsefnið, lesa sér svo til í 

efni sem kennari útvegar og bæta svo í hugarkortið. Kennari velur síðan hvort hann vill vinna 

með nemendum með aðferð sex hugsandi hatta, veggjakrotsaðferð eða ef- aðferð í 

framhaldinu.  Nemendur þurfa að hugsa verkefnin út frá vistfræðilegu sjónarhorni, 

sjónarhorni bænda, neytenda, hagkerfisins og svo auðvitað minkanna sjálfra. Nemendur eru 

beðnir um að koma með tillögur að reglum sem þeir myndu setja um minkabú og 

minkaveiðar út frá þeim upplýsingum sem þeir hafa og að lokum kjósa þeir um niðurstöðuna. 

5.1.4 Ræktun eiginleika í dýrum fyrir okkar hagsmuni 

Hér velta nemendur fyrir sér valræktun mannsins á dýrum sem hafa ákveðið notagildi fyrir 

okkur. Nemendum eru sýndar myndir og/ eða myndbönd um það hvernig nokkrar 

dýrategundir hafa breyst á síðustu árum vegna valræktunar mannsins á eiginleikum sem 

hann óskar sér. Kennari útskýrir fyrir nemendum kosti og galla breytinganna og áhrifin sem 

það hefur á dýrið sjálft. Þegar kennari og nemendur hafa farið yfir myndirnar með 

nemendum velur hann annað hvort aðferð sex hugsandi hatta, veggjakrotsaðferðina eða ef-

aðferðina. Nemendur velta fyrir sér hvort það sé þess virði að dýrið eigi lakara líf ef við 

högnumst nægilega á þeirri breytingu sem verður á dýrinu. 
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5.1.5 Tilraunir á dýrum 

Hér er kveikjan að umræðunni myndir af dýrum að gera tilraunir á mönnum. Hugmyndin er 

sú að með því að nemendur sjá hlutverkunum snúið við geta þeir mögulega frekar sett sig í 

spor tilraunadýrsins. Við skoðum myndirnar og ræðum kosti og galla tilrauna á dýrum. 

Kostirnir snúa að mörgu leyti að okkur og eru mis gagnsamir, til dæmis eru snyrtivörur 

prófaðar á dýrum, gerðar eru tilraunir á dýrum í læknisfræðilegum tilgangi og svo framvegis. 

Þegar við höfum skoðað myndirnar fá nemendur að leita sér upplýsinga um tilraunir á dýrum 

á netinu. Þau velja sér eina tilraun á dýrum sem er gerð eða hefur verið gerð og kynna fyrir 

samnemendum sínum. Kennari velur á milli veggjakrotsaðferðar, aðferðar sex hugsandi 

hatta og ef- aðferðarinnar. 

5.1.6 Hvalveiðar 

Í þessu verkefni eiga nemendur að kynna sér kosti og galla hvalveiða. Nemendur gera 

hugarkort þar sem þeir safna saman þeim upplýsingum sem þeir vita um viðfangsefnið, lesa 

sér svo til í efni sem kennari útvegar og bæta svo í hugarkortið. Nemendur lesa sér til í 

hópum, þar sem þeir skipta á milli sín lesefni og kynna innihald lesefnisins fyrir bekknum í 

stuttu máli. Kennari velur svo annað hvort aðferð sex hugsandi hatta, veggjakrotsaðferðina 

eða ef – aðferðina.  Nemendur þurfa að horfa á viðfangsefnið frá mörgum sjónarhornum 

eins og vistfræðilegum, dýraverndunar, afurðanýtingu og fleira. Þeir eiga að því búnu að 

finna kosti og galla til að geta tekið skynsamlega ákvörðun um framhaldið.  

5.1.7 Er mikilvægt að vernda búsvæði dýra? 

Hér velta nemendur upp þeirri spurningu hvort mikilvægt sé að vernda búsvæði dýra. Þeir fá 

að sjá auglýsingu verslunarinnar Iceland, sem er hætt að selja vörur sem innihalda pálmaolíu 

í verslunum sínum. Ástæðan er sú að órangútum fer fækkandi þar sem þeir eru að missa 

mikið af búsvæði sínu vegna framleiðslu olíunnar. Þegar nemendur hafa horft á auglýsinguna 

sem er kveikjan að verkefninu, les kennari með þeim aðra hvora (eða báðar) af þeim greinum 

sem eru í lesefni. Önnur greinin er um stofn háhyrninga í vanda vegna áhrifa manna á 

búsvæði þeirra og fæðu, en hin er um fjöldan allan af dýrategundum í vanda vegna ágengis 

manna á búsvæði þeirra. Eftir það er nemendum skipt í hópa þar sem þeir finna dýrategund í 

vanda vegna ágengis manna á búsvæði hennar. Þau kynna dýrið og ástæðu vanda þess ásamt 
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því að kynna mögulegar lausnir sem hópnum datt í hug. Kennari spyr nemendur síðan 

svokallaðra ef- spurninga til að skapa umræður í lokin.  

5.1.8 Eru dýr með tilfinningar, ef svo er, hvaða dýr? 

Nemendur horfa á TED fyrirlestur um dýr og tilfinningar. Í framhaldinu fer kennari í lesefnið 

með nemendum og talar um efnið við þá. Nemendum er síðan skipt í hópa þar sem þeir eiga 

að leita að dæmi þar sem dýr hefur sýnt tilfinningar. Nemendur skoða málið vel og hugsa 

hvort þeir telji að tilfinningarnar séu sambærilegar við það sem manneskjur finna og upplifa í 

sínu lífi. Þeir kynna þetta síðan fyrir öðrum nemendum í bekknum. Kennari notar síðan 

spurningarnar í ef- aðferðinni í frekari úrvinnslu. Hér fá nemendur tækifæri til að reyna að 

horfa á dýr sem tilfinningaverur og hugleiða hvort tilfinningar þeirra séu eins og okkar. Þeir 

fá einnig að velta fyrir sér hvort öll dýr séu eins eða hvort dýr séu mismunandi hvað þetta 

varðar eftir tegundum. Sem dæmi, sýna menn, hundar og fiskar eins tilfinningar?  

5.1.9 Dýr í útrýmingarhættu, skipta þau máli? 

Kennari byrjar á að gera hugarkort með nemendum um það sem þeir vita um dýr í 

útrýmingarhættu. Í þessu verkefni fá nemendur að horfa á myndband þar sem sýnd eru 

nokkur dæmi um dýr sem eru í útrýmingarhættu, annað myndband um dýr sem hafa dáið af 

mannavöldum og að lokum lesefni sem fjallar um dýr í útrýmingarhættu. Nemendum er skipt 

í hópa þar sem hver hópur kynnir sér dýr sem er í útrýmingarhættu eða er þegar dáið út. 

Nemendur útbúa stutta kynningu á dýrinu þar sem fram kemur af hverju dýrið er (var) í 

hættu og tillögur til bóta. Hér þurfa nemendur að horfast í augu við það að mörg dýr séu í 

útrýmingarhættu og að þeir gætu þurft að færa einhverjar fórnir í eigin lífi vilji þeir sporna 

við þessari þróun. Einnig geta nemendur skoðað hvort þeir vilji halda áfram án þess að 

breyta neinu og tapa fjölda dýrategundar vegna þess og skoða frekar hvaða áhrif það myndi 

hafa.  

5.2 Kennsluaðferðir 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011, bls. 48) er mikilvægt að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir í skóla án aðgreiningar. Kennsluaðferðirnar eiga að miðast við 

þau hæfniviðmið sem stefnt er að því að ná og eiga að passa við þroska og hæfni nemenda. 

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 216-217) segir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna að það sé 
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þrennt sem þarf að hafa í huga þegar kennsluaðferðir eru valdar. Í fyrsta lagi þarf aðferðin að 

falla vel að markmiðum kennslunnar, í öðru lagi þarf að vera fjölbreytni í kennsluaðferðum til 

að halda áhuga nemenda og í þriðja lagi þurfa aðferðirnar að passa vinnulagi og persónuleika 

kennara vel. Hér á eftir verður fimm kennsluaðferðum lýst sem notaðar eru í 

verkefnaheftinu. Þær eru valdar með markmið verkefnanna í huga og getu nemenda á 

unglingastigi. 

5.2.1 Sex hugsandi hattar (e. Six thinking hats) 

Aðferðin er hugmynd Edward de Bono og eflir hún skapandi og frjóa hugsun  ásamt því að 

nálgast viðfangsefni og fólk með kerfisbundnum hætti frá ólíkum sjónarhornum. Við 

aðferðina eru notaðir sex hattar sem nemendur ,,setja á sig“ til að nálgast viðfangsefnið. Það 

er; hvítur hattur (hlutlæg nálgun), gulur hattur (jákvæð nálgun), svartur hattur (neikvæð 

nálgun), rauður hattur (brugðist við tilfinningu), grænn hattur (skapandi nálgun) og blár 

hattur (horft á heildarmyndina). Nemendur setja ekki á sig hatta í bókstaflegri merkingu, 

heldur eru hattarnir táknrænir fyrir það sjónarhorn sem á að skoða (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013 : de Bono Thinking Systems, e.d). Nemendum er skipt í fimm hópa þar sem þeir ræða 

fimm ólík sjónarhorn á plasti, það er alla hattana nema þann bláa. Þegar hóparnir hafa kynnt 

sínar niðurstöður þá setjum við saman á okkur bláa hattinn, það er horfum á heildarmyndina 

í sameiningu og finnum góða lausn saman. 

Hvíti hatturinn 
 

Upplýsingar:  

• Hvað vitum við um viðfangsefnið?  

• Hverjar eru staðreyndir málsins?  

• Hvað þurfum við að vita?  

 

Rauði hatturinn 
 

Tilfinningar:  

• Hvaða tilfinningar vakna?  

• Hvað finnst okkur?  

• Hvað gæti öðrum fundist sem eru 

málinu viðkomandi? 

 

Svarti hatturinn 
 

Neikvæðar afleiðingar:  

• Hvaða neikvæðar hliðar eða 

aukaverkanir má greina?  

• Hvaða erfiðleika má sjá fyrir?  

• Hvað ef allt fer á versta veg?  

• Eru áhættur?  

Guli hatturinn 
 

Jákvæðar hliðar:  

• Hvaða kosti má sjá?  

• Hvað er jákvætt? 



   
 

42 

• Veikleikar?  

 

Græni hatturinn 
 

Hin skapandi hlið: 

• Hvað dettur okkur nýtt í hug?  

• Hvaða leiðir eru færar?  

• Önnur sjónarhorn?  

 

Blái hatturinn 
 

Að velta fyrir sér hugsun sinni:  

• Erum við að hugsa þetta rökrétt?  

• Hvernig er best að nálgast þetta 

viðfangsefni?  

 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013) 

5.2.2 Veggjakrotsaðferðin 

Veggjakrotsaðferðinni er meðal annars lýst í bókinni Listin að spyrja eftir Ingvar Sigurgeirsson 

(2016). Hún snýst um það að nemendur skrifi/teikni upp allar þær hugmyndir sem tengjast 

viðfangsefninu á stuttum tíma og síðan fer fram einhverskonar úrvinnsla. Aðferðina má 

útfæra með ýmsum hætti.  

Nemendur kynna sér ákveðið viðfangsefni (eitt eða fleiri) og síðan skrifa nemendur 

allt sem þeim dettur í hug um viðfangsefnið. Gjarnan mætti skipta hugmyndum þeirra til 

dæmis í kosti og galla. Ef viðfangsefnin eru mörg mætti skipta nemendum í hópa til að sinna 

úrvinnslunni sem þeir svo kynna hverjir fyrir öðrum. En ef eitt álitaefni er tekið fyrir gæti 

kennarinn stýrt umræðum. 

5.2.3 Ef- aðferðin 

Ef – aðferðin er samkvæmt Litrófi kennsluaðferðanna aðferð sem krefst rökhugsunar. 

Nemendur verða að leiða hugann að viðfangsefninu og svörin byggjast á skilningi og 

þekkingu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 146). Í verkefnaheftinu eru ef-spurningar með 

flestum verkefnunum. Hugmyndin er sú að nemendur velti fyrir sér flóknum spurningum 

tengdum efninu þegar þeir hafa kynnt sér það vel og í framhaldinu skapist góðar umræður. 

En samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2016, bls. 9) einkennast góðar umræður af ,,virkri 

þátttöku, málefnalegri rökræðu, markvissri framvindu og góðum anda“. Ef-spurningarnar 

myndu flokkast sem opnar spurningar. Það er spurningar sem eiga ekki eitt ákveðið rétt svar. 

Spurningarnar krefjast rökhugsunar, nemendur þurfa að velta viðfangsefninu fyrir sér og 

bera saman mismunandi leiðir og sjónarmið (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 17). Þegar 
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markmiðið er að kanna þekkingu nemenda á staðreyndum henta lokaðar spurningar. En ef 

markmiðið eru krefjandi umræður, rökræður og skoðanaskipti eins og í dýrasiðfræði henta 

opnar spurningar betur til að ná því fram (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 20). Ýmsar 

rannsóknir sýna að aðeins 20-25% spurninga séu spurningar sem reyna á rökhugsun (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2015, bls. 18) og því mikilvægt að kennarar hugi vel að því hvernig þeir orða 

spurningar sínar þegar þeir kenna álitamál sem krefjast rökhugsunar.  

5.2.4 Hópavinna 

Hópavinna er í raun ekki bara ein kennsluaðferð heldur samheiti yfir allar þær 

kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt að viðfangsefnið er leyst í hópum. Þetta þjálfar 

nemendur í samvinnu. Í hópavinnu geta nemendur skipt með sér verkum, lært hverjir af 

öðrum og nemendur þurfa að ræða saman sem eykur líkur á fjölbreyttari lausnum og stuðlar 

að lýðræðislegum vinnubrögðum. Hópavinnubrögð geta haft jákvæð áhrif á námsárangur, 

félagsleg samskipti og viðhorf nemenda. Hópavinna er þó ekki alltaf dans á rósum, það 

kunna ekki allir nemendur að vinna í hópum, því þeir hafa ekki vanist því. Vinnan gæti því 

skipst ójafnt á milli nemenda. Til að hópavinna gangi vel krefst hún meira af nemendum, 

öllum hópnum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 178- 182). Miðað er við að öll verkefnin í 

þessu hefti séu hópavinna þar sem nemendur eiga að kljást við siðferðileg álitamál um 

dýravernd og hjálpa hvert öðru við að skoða málin frá ýmsum hliðum og komast að 

skynsamlegri niðurstöðu út frá þeim gögnum sem liggja fyrir.  

5.2.5 Hugarkort 

Mælt er með að gera hugakort með nemendum í nokkrum af verkefnunum. Hugarkort virkar 

þannig að viðfangsefnið er skrifað fyrir miðju og bæði nemendur og kennari geta bætt við 

línum út frá miðjunni og sett þar fleiri viðfangsefni og það sem þeim dettur í hug varðandi 

efnið. Með hugarkortinu er hægt að kortleggja viðfangsefnið og gera uppbyggingu þess og 

samhengi vel sýnilegt nemendum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 74). Nemendur geta þá 

fengið góða yfirsýn yfir þá þekkingu sem þeir hafa á efninu. Hugmyndin er sú að í öllum 

verkefnum verði þessi aðferð notuð. Það væri þá byrjað á því að teikna hugarkortið upp til að 

kveikja áhuga nemenda og kanna þekkingu þeirra á viðfangsefninu. Nemendur eru síðan 

látnir fá efni til að kynna sér viðfangsefnið og mega eftir það bæta við hugarkortið. Því næst 

er kennslunni lokið þar sem öðrum aðferðum er beitt í framhaldinu.  
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5.3 Námsmat 

Kennari metur nemendur eftir markmiðum sem talin eru upp fyrir hvert verkefni. Markmiðin 

eiga öll heima undir ákveðnu hæfniviðmiði Aðalnámskrár grunnskóla. Notast er við 

matskvarða A-D eins og gert er ráð fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla (sjá töflu hér neðar). Útbúið 

verður matsblað fyrir hvert verkefni og fá nemendur það afhent strax í upphafi til að markmið 

kennslunnar sé skýrt.  Hægt er að fara ýmsar leiðir að námsmati, til dæmis getur verið sjálfsmat 

þar sem nemandi metur eigin frammistöðu, jafningjamat þar sem nemendur meta 

frammistöðu samnemenda sinna eða kennari getur metið hópinn (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 87). Einnig er möguleiki að hafa blöndu af þessu þar sem kennari metur hópinn og 

nemendur fá einnig tækifæri til að meta sig sjálfa eða aðra hópa. Hugmyndin er sú að 

frammistaða hópsins sé metin þegar þeir kynna þær niðurstöður sem þeir komust að í 

sameiningu og þarf þá sá sem metur hópinn að hafa matsblaðið fyrir framan sig. Einnig getur 

verið skemmtilegt að skrifa umsögn með, þar sem nemendur fá bæði hrós fyrir það sem vel er 

gert og ráð um hvað mætti gera betur næst.  

Kvarði Námssvið 

A Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar eða námssviðs. 

B+ B hæfni náð og að hluta til A hæfni. 

B Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar 
eða námssviðs. 

C+ C hæfni náð og að hluta til B hæfni. 

C Sæmileg hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

D Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar eða námssviðs. 

 (Matskvarði úr Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 56). 
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6 Rannsókn 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á það hvort verkefnin um dýrasiðfræði hafi skilað 

tilætluðum árangri. Það er að nemendur nái að efla gagnrýna hugsun sína með því að kynna 

sér ákveðið efni, fjalla um það og mynda sér skoðun og hlusta á og virða skoðanir annarra í 

siðferðilegu álitamáli tengdu dýravelferð. Einnig var upplifun nemenda af viðfangsefninu 

skoðuð. 

6.1 Rannsóknarspurning, markmið og tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort kennsla viðfangsefna í verkefnaheftinu um 

dýrasiðfræði auki þekkingu á viðfangsefninu og hjálpi nemendum að mynda sér skoðun eftir 

að hafa kynnt sér sem flestar hliðar málsins. Tvö verkefni í heftinu voru kennd til að varpa 

ljósi á hvernig til tókst og nemendur fengu svo tækifæri til að segja hvernig þeim fannst að 

vinna verkefnið. Samhliða því var skoðað hvernig viðfangsefnið birtist í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla. Fyrir verkefnið voru nemendur spurðir um þekkingu sína  á 

viðfangsefninu og hvað þeim finnst um það. Þeir skrifuðu niður svör áður en verkefnið var 

unnið.  Í lok verkefnisins voru nemendur síðan spurðir hvort þeir hafi myndað sér aðra 

skoðun eftir verkefnið, hvort þeim fyndist þeir vita meira um viðfangsefnið, hvort þeir skildu 

fleiri hliðar þess, hvort afstaða þeirra hafi breyst og hver upplifun þeirra var af því að vinna 

með viðfangsefni eins og þetta. Rannsakandi safnaði saman svörum nemenda í lokin og 

skráði niðurstöðurnar. Nemendur voru látnir kynna sér viðfangsefnið ýmist  í gegnum 

myndbönd, greinar, bækur, fréttir og fleira og var viðfangsefnið síðan rætt í hópi og stýrt af 

kennara.  

 

Rannsóknarspurningin var þessi: 

• Breytist afstaða nemenda til dýra og velferðar þeirra við það að kynna sér og ræða 

málefni þeirra?  

o Hvernig var upplifun nemenda af verkefninu? 

 

Verkefnahefti rannsakanda var tekið saman í ljósi rannsókna um hvernig best sé að nálgast 

siðferðisleg viðfangsefni og út frá markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla. Einnig valdi 
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rannsakandi viðfangsefni af eigin upplifun af álitamálum tengd dýrum sem hafa verið 

áberandi í samfélagsumræðunni. Tilgáta rannsakanda er að nemendur geti haft góða 

upplifun af verkefni eins og þessu. Einnig að nemendur eigi auðveldara með að mynda sér 

skoðun eftir að hafa skoðað málefnið ofan í kjölinn út frá ýmsum sjónarhornum. 

6.2 Aðferðir 

Tvö verkefni af níu úr verkefnahefti voru prufukeyrð á sitt hvorum bekknum. Verkefnin sem 

voru tekin fyrir voru hvalveiðar og loðdýrarækt. Úrtakið voru tveir 9. bekkir í grunnskóla á 

Íslandi. Í fyrri hópnum (verkefni um hvalveiðar) voru 13 drengir og 6 stúlkur og í seinni 

hópnum (verkefni um loðdýrarækt) voru 9 drengir og 8 stúlkur. Til að fá svör við 

rannsóknarspurningum voru nemendur fengnir til að svara nokkrum spurningum. Þeir fengu 

blað í upphafi kennslunnar þar sem þeir svöruðu spurningum á framsíðu áður en kennsla 

hófst og svo öðrum spurningum á baksíðu  í lok tímans. Eftir að nemendur höfðu svarað 

framsíðu voru þeir beðnir um að merkja blaðið sitt þannig að þeir þekktu það aftur sjálfir, en 

ekki með nafni. Það var gert til að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra. Eftir að kennslu 

var lokið fundu nemendur blöðin sín aftur og svöruðu spurningunum á baksíðunni. 

Spurningunum fyrir kennsluna var ætlað að kanna afstöðu og þekkingu nemenda á 

viðfangsefninu áður en kennsla færi fram. Spurningunum eftir kennsluna var ætlað að kanna 

afstöðu og þekkingu nemenda eftir kennsluna, ásamt því að kanna upplifun þeirra af henni. 

6. 3 Niðurstöður 

Hér á eftir er greint frá svörum og upplifun nemenda ásamt því hvernig kennslan fór fram. 

Ásamt upplifun rannsakanda á kennslunni. 

 

Hvalveiðar  

Í bekknum þar sem verkefnið um hvalveiðar á Íslandi var kennt voru 19 nemendur. Tveir 

nemendur mættu þó einungis í seinni tímann og missti því af stórum hluta af lærdómsferlinu 

og voru þeirra svör tekin út. Notast er við gögn frá þeim 17 nemendum sem tóku fullan þátt.    

Allir nemendur fengu þrjár spurningar fyrir verkefnavinnuna. Fyrsta spurningin var: ,,Hefur 

þú skoðun á hvalveiðum?“ Svarmöguleikarnir voru: já, nei og veit ekki. Þrír svöruðu ,,já“ við   

spurningunni og áttu þeir nemendur það sameiginlegt að vera á móti hvalveiðum, en það 

kom skýrt fram í svörum þeirra í næstu tveimur spurningum. Í svörum þessara þriggja 
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nemenda mátti heyra samúð með hvölunum og einn af þessum þremur nemendum sagði að 

það að veiða hvali væri vont fyrir fæðuhringinn og náttúru hafsins og að mannkynið græddi 

ekkert á hvalveiðunum. Annar (einn af þessum nemendum) nefndi síðan að hann hefði séð 

hvali og var augljóst að sú upplifun hafði haft mikil áhrif á viðkomandi og eflaust mótað 

neikvætt viðhorf til hvalveiða. Sá nemandi nefndi einnig að viðfangsefni eins og þetta væri 

sjaldan tekið upp með unglingum og sagðist gjarnan vilja fá fleiri tækifæri (eins og þetta) til 

að ræða málefni í þessum anda og vildi   fá að vita meira um hvalveiðar. Fjórir merktu við 

,,nei“ og áttu það sameiginlegt að vita lítið um hvalveiðar. Einn nefndi þó að honum þætti 

hvalkjöt gott og annar sagði að hvalveiðar væru allavega ekki góðar fyrir hvalina sjálfa. Tíu 

nemendur merktu við ,,veit ekki“.  

Næstu spurningar voru: ,,Hvað veist þú um hvalveiðar?“ og ,,Hvað finnst þér um 

hvalveiðar? Af hverju?“  Það sem nemendur vissu um hvalveiðar var að þeir væru veiddir á 

stórum bátum með sérstakri hvalbyssu, að afurðir væru seldar og að þeir væru veiddir svo 

þeir borði ekki allan fiskinn. Flestir sögðust samt vita lítið eða ekkert og þeim virtist standa 

nokkuð á sama um hvalveiðar. Einn sagðist samt ekki alveg skilja af hverju við værum að 

veiða þá vegna þess að hann vissi ekki hvað við gerðum við hvalina þar sem næstum enginn 

borðar þá. Tveimur fannst mikilvægt að passa upp á að hvalir væru ekki ofveiddir. Þegar 

nemendur höfðu skilað inn blöðunum útbjuggum við hugarkort þar sem ég skrifaði upp á 

töflu það sem nemendur vissu um hvalveiðar áður en verkefnavinna hófst. Nemendum var 

skipt í fimm hópa til að skoða hver sitt sjónarhorn á viðfangsefninu. Nemendur fengu 

útprentaðar greinar um viðfangsefnið og frjálsar hendur í heimildaleit á netinu. 

Verkefnavinnan gekk vel og nemendur voru mjög áhugasamir þótt sumum fyndist erfitt að 

halda sig við aðeins eitt sjónarhorn. Þessi vinna tók tvær kennslustundir. Í lokin þegar 

nemendur höfðu kynnt sér málefnið fengu þeir að bæta í hugarkortið. Þeir komu með mikið 

af nýjum upplýsingum og lýstu efasemdum um sumt af því sem við skrifuðum áður. Sem 

dæmi voru þeir vissir um áður að hvalir fækkuðu fiskum, en eftir að hafa lesið sér til voru þeir 

ekki vissir um að það væri rétt og jafnvel möguleiki á því gagnstæða, að hvalir fjölgi fiskum. 

Hér að neðan má sjá hugarkortið okkar. Það sem er skrifað með græna pennanum var fyrir 

upplýsingasöfnun, rauða er eftir upplýsingasöfnun. 
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Í þriðju kennslustundinni kynntu nemendur helstu niðurstöður frá sínu sjónarhorni og 

komu allir hópar með nokkra góða punkta. Ég var í hlutverki bláa hattsins, þar sem við 

reyndum að komast að niðurstöðu út frá þeim gögnum sem við vorum búin að safna. Það 

helsta sem við ræddum um var: Velferð hvalanna, óvissu um hvaða áhrif hvalir hafa á 

vistkerfið í Norðurhöfum og litla eftirspurn eftir afurðum hvala. Eftir góðar umræður komu 

þrjár tillögur frá nemendum um það sem best væri að gera í hvalveiðimálinu. Tillögurnar 

voru að: 1) Halda áfram að veiða hvali í hófi en minnka kvótann, 2) Friða hvali og gera frekari 

rannsóknir og 3) Halda áfram að veiða hvali og selja afurðirnar á svörtum markaði. Við 

ákváðum í sameiningu að kjósa um tillögurnar. Tillaga 1 fékk sex atkvæði, tillaga 2 fékk átta 

atkvæði og tillaga 3 fékk þrjú atkvæði.  

Þegar nemendur höfðu unnið verkefnið svöruðu þeir aftur spurningum um 

hvalveiðar. Spurningarnar voru: ,,Finnst þér þú hafa myndað þér betri skoðun á hvalveiðum 

eftir verkefnavinnuna?“, ,,Finnst þér þú vita meira um hvalveiðar eftir verkefnavinnuna?“ og 

,,Finnst þér þú skilja fleiri hliðar málsins eftir verkefnavinnuna?“. Svarmöguleikarnir við 

þessum spurningum voru: ,,Já“, ,,nei“ og ,,veit ekki“. Tveir nemendur svöruðu: ,,veit ekki“ við 

fyrstu spurningunni. En öllum spurningunum var að öðru leyti svarað með ,,já“. Einnig voru 

nemendur spurðir: ,,Breyttust skoðanir þínar á hvalveiðum eftir verkefnið? Ef svo er, 
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hvernig?“ og ,,Hvernig fannst þér að vinna svona verkefni? Útskýrðu mál þitt.“  Svar 

nemenda við því hvort skoðanir þeirra hefðu breyst voru mismunandi. Þeir sem voru á móti 

hvalveiðum áður voru enn á sömu skoðun, svör annarra voru mjög mismunandi. Sumir voru 

ánægðir með hvalveiðar með takmörkunum á meðan aðrir vildu stíga á bremsuna og 

rannsaka betur áhrif hvalveiða. Einhverjum fannst skrýtið að við værum að veiða hvali þegar 

afurðanýtingin er óljós og að við ættum bara að veiða það sem við gætum sannarlega notað. 

Svo voru einhverjir sem voru ekki enn komnir með afgerandi skoðun.  

Þegar nemendur voru spurðir um upplifun sína af verkefninu voru þeir allir mjög 

jákvæðir. Þeim fannst öllum verkefnið  skemmtilegt og/ eða fræðandi. Einn nemandi sagðist 

gjarnan vilja vinna svona verkefni aftur og annar sagði að það væri gaman að prófa eitthvað 

nýtt. Einn nemandi sagði að það hafi verið krefjandi að vinna saman með svona mikið af 

upplýsingum og einn sagðist hafa lent í hópi þar sem mesta vinnan hafi lent á honum. 

 

Loðdýrarækt  

Í bekknum þar sem verkefnið um loðdýrarækt var tekið fyrirt voru 17 nemendur, tveir 

nemendur mættu ekki í seinni tímann og svöruðu þeir þess vegna ekki spurningum eftir 

verkefnavinnuna. Eins og í hinu verkefninu fengu allir nemendur þrjár spurningar fyrir 

verkefnavinnuna. Fyrsta spurningin var: ,,Hefur þú skoðun á loðdýrarækt?“ 

Svarmöguleikarnir voru: já, nei og veit ekki. Næstu spurningar voru: ,,Hvað veist þú um 

loðdýrarækt?“ og ,,Hvað finnst þér um loðdýrarækt? Af hverju?“ 

Aðeins einn nemandi hafði skoðun á loðdýrarækt og eins og í verkefninu um hvalveiðar var 

skoðunin sú að það ætti að banna hana. Þrír svöruðu ,,nei“ og þrettán sögðu ,,veit ekki“. Af 

þessum sextán sem höfðu ekki skoðun eða voru ekki vissir sögðust fjórtán ekkert vita um 

loðdýrarækt. Tveir sögðu þó að loðdýrarækt væri þegar dýr væru ræktuð fyrir feldinn. 

Fjórtán af þessum höfðu ekki skoðun eða vissu ekki hvað þeim fyndist. Einn sá engin 

vandamál svo framarlega sem jafnvægi í vistkerfum væri ekki raskað og öðrum fannst allt í 

lagi að við ræktuðum hvað sem er því við værum mannverur og ættum jörðina, sá 

síðarnefndi mætti ekki í seinni tímann svo ekki reyndist mögulegt að sjá skoðanir hans eftir 

kennsluna. Nemendur gerðu hugarkort bæði fyrir og eftir gagnaöflun. Þessi bekkur vissi mjög 

lítið um loðdýrarækt og á myndinni hér að neðan er það skrifað með rauðum penna. Eftir að 

hafa lesið sér til bættu nemendur við öllu sem skrifað er með græna pennanum. 
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Í seinni tímanum unnu nemendur verkefnið eftir aðferð 6 hugsandi hatta í hópavinnu. 

Hver hópur kynnti sínar niðurstöður og aðrir fengu tækifæri til að bæta við hvern hatt ef þeir 

voru með eitthvað. Í lokin vorum við öll í hlutverki bláa hattsins og horfðum á 

heildarmyndina. Þá fengu nemendur tækifæri til að ræða um allar hliðarnar og komast að 

niðurstöðu um hvaða afstöðu sem þeir vildu taka um loðdýraræktun á Íslandi. Nokkur 

sjónarmið komu fram og síðan var kosið um. Þau voru: 1) herða reglur um meðferð dýranna, 

2) leyfa markaðinum að ráða og að stjórnvöld ættu ekki að setja fé í eitthvað sem er ekki 

sjálfbært, 3) banna ræktun, 4) banna sölu á feldi, 5) styrkja loðdýrabændur í gegnum 

erfiðleikana og leyfa markaðinum að jafna sig. Kosningin var í þetta sinn mjög einsleit. Allir 

15 nemendurnir kusu að vilja leyfa markaðinum að ráða og var nemendum mikið í mun að: 

,,fólk fengi að kjósa með veskinu sínu“. Ég tel að einn nemandi hafi verið mjög hávær með þá 

skoðun sína og hinir hafa fylgt honum.  

Þegar úrvinnslu út hattavinnunni var lokið fengu nemendur aftur spurningablaðið sitt. 

15 svöruðu þeim spurningum. 12 nemendum fannst þeir hafa myndað sér betri skoðun eftir 

verkefnavinnuna, 2 höfðu ekki myndað sér betri skoðun og einn var ekki viss. 13 nemendum 

fannst þeir vita meira um loðdýrarækt eftir verkefnavinnuna, einum fannst hann ekki vita 

meira og einn var ekki viss. 12 nemendur töldu sig skilja fleiri hliðar málsins eftir 

verkefnavinnuna en 3 voru ekki vissir. Þegar nemendur voru spurðir hvort skoðanir þeirra 



 

51 

hefðu breyst eftir verkefnavinnuna virtist flestum standa nokkuð á sama um hvaða nálgun 

yrði tekin á loðdýrarækt eins og áður. Fimm nemendur lýstu einhverskonar samúð með 

dýrunum miðað við svör þeirra, öðrum var sama um nálgunina á loðdýrarækt og tveir nefndu 

mikilvægi þess að leyfa markaðinum að ráða . Einn orðaði það svo: ,,Nei, ég er mikill markaðs 

maður og trúi enn að það ætti að leyfa markaðinum að ráða. Þá fá allir að kjósa í stað þess að 

nokkrir gamlir kallar ákveði hvað má og hvað má ekki.“ Í lokin voru nemendur svo spurðir 

hvernig þeim fannst að vinna svona verkefni. 12 nemendur voru jákvæðir, tveimur fannst 

það ekkert „spes“ og einn svaraði ekki spurningunni. Þrír nefndu að þeim fyndist vinnan 

öðruvísi en það sem þeir hafa unnið áður og einn nefndi að honum hafi þótt gaman að fá að 

koma skoðunum sínum á framfæri og heyra sjónarmið annarra. Þremur fannst vinnan 

fræðandi, einum fannst þetta svolítið erfitt og einn nefndi að hann hefði þurft að hugsa 

mikið.  

6.4 Umræða 

Í upphafi voru settar fram tvær rannsóknarspurningar. Þær voru: (1) Breytist afstaða 

nemenda til dýra og velferðar þeirra við það að kynna sér og ræða málefni þeirra? (2) 

Hvernig var upplifun nemenda af verkefninu?  

Svarið við fyrri spurningunni er ekki einfalt. Af 32 nemendum í báðum verkefnunum 

svöruðu 27 því játandi að skoðanir þeirra hefðu breyst, 30 nemendum fannst þeir vita meira 

um viðfangsefnið og 29 töldu sig skilja fleiri hliðar málsins. Það er því óhætt að segja að 

afstaða meirihluti nemenda hafi breyst til þessara tveggja málefna eftir að hafa kynnt sér 

efnið til hlítar. Ef til vill mætti frekar segja að afstaða þeirra hafi orðið til, í ljósi þess að flestir 

nemendur vissu ekki hvort þeir hefðu skoðun eða voru ekki með skoðun á málefninu í 

upphafi. Flestum nemendum tókst því að mynda sér einhverja skoðun eftir kennsluna þrátt 

fyrir að hafa enga sérstaka skoðun áður. Þrátt fyrir að það hafi gengið vel að fá nemendur til 

að kynna sér málefnið, rökræða sín á milli, mynda sér skoðun og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu, þá tókst ekki nægilega vel að tengja nemendur við velferð dýranna.  

Í báðum hópunum bar dýravelferð á góma þegar málefnin voru rökrædd en það var 

ekki velferð dýranna sem hafði úrslitaáhrif á sameiginlegar niðurstöður þeirra um hvað væri 

best að gera. Hjá hvalveiðihópnum virtust vistfræðileg og viðskiptaleg sjónarmið vega mest. 

Sá hópur talaði mest um að við vitum ekki hvaða áhrif hvalir og hvalveiðar hafa á vistkerfi 
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hafsins og því skynsamlegt að rannsaka málið betur. Einnig fannst þeim skrýtið að veiða hvali 

því Íslendingar borða ekki mikið hvalkjöt og það hefur verið erfitt að selja afurðirnar 

samkvæmt þeim heimildum sem hópurinn skoðaði. Nemendur nefndu vissulega 

grimmúðlegar aðferðir við hvalveiðar og hvalveiðar frá sjónarhorni hvalanna, en það virtist 

vera aukaatriði og ekki áberandi í umræðunum. Sama má segja um loðdýraræktina. 

Nemendur komu aðeins inn á að þeim þættu búrin of lítil, dýrin fengju litla örvun og að það 

væri ekki mannúðlegt að drepa dýr bara fyrir feldinn. En í umræðu þeirra á milli var mest 

áberandi að markaðurinn kallaði ekki eftir loðfeldi eins og áður ásamt því að það væri ekki 

gott þegar minkurinn slyppi út í íslenska náttúru. Þau áttuðu sig á því að markaðurinn fyrir 

loðfeldi færi sennilega minnkandi vegna þess að færri vildu kaupa þá vegna 

dýraverndunarsjónarmiða, en það var ekkert endilega þeirra skoðun. Þeim fannst því óþarfi 

að banna loðdýrarækt út frá dýravelferðarsjónarmiðum. En þeim fannst mikilvægt að fólk 

,,fengi að kjósa með veskinu sínu“ og því ætti ekki að styðja við loðdýrabændur. Einn 

nemandi sem var mest áberandi í seinni hópnum sagði meðal annars að minkar þyrftu ekki 

stærri búr, en það væri allt annað ef við værum að tala um hunda. Það mætti ekki loka þá 

inni í svona litlum búrum. Þarna er greinilega á ferðinni eitt dæmi um tegundahyggju sem 

Singer (1989) talar um, en minkurinn er í hugum margra ,,vont dýr“ á meðan hundar eru 

félagar okkar. Minkurinn er ágeng tegund sem hefur valdið ursla í vistkerfum, meðal annars á 

Íslandi. Hann nýtur engrar séstaktar verndar ólíkt refnum og má hver sem er veiða hann og 

drepa (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.).  Það getur verið erfitt að fóstra virðingu hjá 

nemendum fyrir öllu lífi ef almenn viðhorf eru önnur. 

Það má því segja að nemendur hafi að lang mestu leyti horft á niðurstöðurnar út frá 

sjónarhorni mannanna en hafi ekki sett sig í spor dýranna. Það mætti svo velta fyrir sér þeim 

möguleika að nemendum finnist óþægilegt að viðurkenna það fyrir sjálfum sér og hvað þá 

hópnum að þeir hafi samúð með dýrunum og því sem þau þurfa að ganga í gegnum áður en 

þau skila afurð sinni til okkar. Það rímar við rannsóknir Brock Bastian, Steve Loughnan, Nick 

Haslam og Helena R. M. Radke (2011) sem fjalla um þversögnina sem felst í því að vera annt 

um dýr en borða samt kjöt og forðast að hugsa um ferlið sem er á sér stað áður en kjötið 

kemur á diskinn. Þeir segja að fólk aðskili í huganum matinn sem þau borða og hvernig kjötið 

berst á diskinn. Það er nauðsynlegt að velta fyrir sér í verkefni sem þessu hvort það sé 

eitthvað hægt að gera til að  fá nemendur til að tengja betur við velferð dýranna sjálfra. 
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Þarna voru auðvitað aðeins tvö verkefni af níu tekin fyrir. Það hefði verið áhugavert að prófa 

að kenna til dæmis verkefnið um tilfinningar dýra og sjá hvort það verkefni beini frekar 

sjónum nemenda að dýrunum sjálfum og þeirra velferð. Eins er hægt að velta fyrir sér hvort 

það hefði verið hægt að fræða nemendur meira um hvernig dýr hvalir og minkar eru áður en 

kennsla hófst. Hverjar eru þarfir þeirra? Hvernig örvun þurfa þau? Eru þau með eins 

sársaukaskyn og tilfinningar og við og svo framvegis? Hefði slík fræðsla og umræða beint 

sjónum nemenda meira að velferð dýranna? Það er eitthvað sem væri áhugavert að skoða í 

framtíðinni  . Að sjá hvort velferð dýranna sjálfra fái þá meira vægi en markaðshyggja í 

umræðum nemenda.  

Svarið við seinni spurningunni um upplifun nemenda af verkefninu er auðveldari að 

svara. Upplifun nemenda var almennt góð. Flestir lýstu jákvæðri upplifun eða 29 nemendur 

af 32. Þeir nefndu að verkefnið væri skemmtilegt og/ eða fræðandi, þeim fannst verkefnið 

fjölbreytt og öðruvísi og nefndu að það væri gaman að prófa eitthvað nýtt og fá að tjá eigin 

skoðanir og heyra sjónarmið annarra. Þetta er í takt við upplifun nemenda Claire og Holden 

(2007) af því að læra að glíma við siðferðileg álitamál, en flestir voru mjög ánægðir með 

kennsluna og að fá að tjá eigin skoðanir og heyra annarra. Þremur nemendum fannst 

verkefnið „ekkert spes“. Í svörum nemenda kom einnig fram að einhverjum hafi fundist 

verkefnið svolítið erfitt, þeir hefðu þurft að hugsa mikið og það væri krefjandi að vinna með 

svona mikið af upplýsingum. Einnig nefndi einn nemandi að hann hefði lent í hópi þar sem 

mesta vinnan hafði lent á honum. Sú upplifun passar við það sem Ingvar Sigurgeirsson (2013) 

segir í bók sinni Litrófi kennsluaðferðanna   sumir nemendur kunni ekki að vinna vel í hóp. Í 

þessu tilfelli nýttu hópameðlimir tækifærið og létu einn vinna mestu vinnuna. En það er 

eitthvað sem kennari þarf að fylgjast vel með. Ef til vill gæti verið heppilegt að vera með 

jafningjamat innan hópsins til að virkja alla. 

Upplifun á hópunum tveimur var mismunandi, annar hópurinn var sjálfstæðari, 

áhugasamari og vinnusamari. Fleiri nemendur tjáðu mismunandi skoðanir sínar og þeir 

rökræddu sín á milli. Þeir þorðu að láta í ljós ólíkar skoðanir sínar og velta fyrir sér bestu 

niðurstöðunni. Hinum hópnum virtist vera meira sama og röðuðu sér á bak við hugmyndir 

færri nemenda sem tókst að mynda sér skoðun frekar en að slíta sig frá þeim og mynda sér 

eigin skoðanir. Í fyrri hópnum voru nemendur með þrjár mismunandi skoðanir á því hvað við 

ættum að gera við álitaefnið sem var til umræðu. Í hinum hópnum kusu allir það sama  og 
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var mín upplifun sú að þeir fylktu sér bak við skoðun eins nemanda sem var einskonar 

leiðtogi í hópnum í stað þess að mynda sér eigin skoðun á viðfangsefninu. Ég velti því fyrir 

mér hvort það hafi verið einfaldara fyrir nemendur að fylgja einum nemenda með mikinn 

sannfæringakraft. Þetta orsakaði það að allir voru sammála og því mynduðust ekki eins 

líflegar umræður og í fyrri hópnum. Segja má að markmiðið að efla gagnrýna hugsun hafi að 

einhverju leyti mistekist í þessum hópi. 

Ég tel að verkefni af þessum toga væri áhugavert að gera nokkrum sinnum á meðan 

nemendur eru í 8. - 10. bekk. Byrja á einu viðfangsefni í 8. bekk, öðru í 9. og svo aftur í 10. 

bekk. Ég tel að nemendur og fólk almennt þurfi að fá tíma til að hugsa um verkefni af þessum 

toga þar sem það tekur tíma að brjóta upp vana og hefðir og hugsa hluti upp á nýtt eins og 

svona verkefni gera. Ég held einnig að það ætti að byrja að kenna nemendum um tilfinningar 

dýra. Það væri áhugavert að sjá hvort þeir nái að tengja við dýrin á annan hátt með því að 

skoða tilfinningar þeirra fyrst og fara svo í hin verkefnin. Í verkefnunum voru fáir sem höfðu 

samkennd með dýrunum sjálfum og mér finnst það ríma við það sem ég upplifi sjálf. Þeir sem 

höfðu samkennd með dýrunum og vildu að þau fengju að lifa betra lífi voru ekki að bera þær 

skoðanir sínar á borð í bekkjartímum þó þeir nemendur hafi skrifað það á blaðið hjá sér í 

lokin. Það væri einnig áhugavert að setja dýr sem fólk tengir við, eins og til dæmis hunda, í 

sömu aðstæður og þau dýr sem við tengjum minna við og spyrja nemendur hver upplifunin 

sé þá. Hvort þau upplifi sterkari tilfinningar að sjá hund í sömu aðstæðum og húsdýr og 

loðdýr sem dæmi. Í upphafi var ég að hluta til sömu stöðu og kennararnir í rannsóknunum 

sem Claire og Holden (2007) fjalla um. Kennararnir óttuðust viðbrögð foreldra og nemenda 

við umræðu í bekknum um þessi siðferðilegu álitaefni. Það var mér mjög ofarlega í huga 

þegar ég setti saman verkefnaheftið. Hvað er viðeigandi að ræða við krakkana og hvað ekki? 

Hvernig á að nálgast viðfangsefnið? Hvað á að gera ef krakkarnir koma heim með vitneskju 

eða skoðanir sem foreldrarnir eru ósáttir við? Eftir að hafa kennt efnið hurfu þessar áhyggjur 

að mestu. En þegar kom að því að kenna efnið þá voru það nemendur sem öfluðu sér 

upplýsinga sjálfir og ég stýrði aðeins umræðum og kom með ábendingar ef þurfti. Eftir 

upplifun mína af kennslunni vona ég að kennarar nýti sér efnið eða fái innblástur við að 

kenna nemendum hvernig eigi að glíma við siðferðileg álitaefni. Ég tel að nemendur hafi 

bæði gagn og gaman af.  
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7 Lokaorð 

Aðeins voru útbúin níu verkefni tengd álitamálum í dýravelferð, það er þó greinilegt að 

verkefnalistinn um málefni dýra sem þarfnast frekari umræðu er mun lengri. Það eru ótal 

málefni sem þarfnast frekari skoðunar og það var kefjandi að ákveða hvar átti að byrja og 

hvar átti að stoppa þegar málefni dýra á jörðinni voru rædd í verkefninu. Við eigum 

greinilega mikið verkefni fyrir höndum ef við ætlum okkur að halda í fjölbreytileika lífvera og 

huga að velferð þeirra í heimi þar sem maðurinn verður sífellt þurftafrekari og mannkyninu 

fjölgar. Það var leiðinlegt að hafa ekki tekist að fá fleiri nemendur til að horfa á málefnin út 

frá sjónarhorni dýra þó það hafi ekki komið ekki á óvart. Það kom hinsvegar skemmtilega á 

óvart hve nemendur voru duglegir að ræða margvísleg sjónarhorn og setja þau í samhengi 

við hvert annað ásamt því að samþykkja nýjar upplýsingar sem þeir höfðu ekki vitað af áður 

og vísa ég þá í hvalveiðar og áhrif þeirra á vistkerfið. Það virtist vera ný reynsla hjá  

nemendum að fræðast um efni sem ekki var hægt að fá skýr svör við. Bæði skarast 

hagsmunir gjarnan á og ýmislegt er óvíst og flókið að rannsaka og þar af leiðandi erfitt að 

benda á bestu lausnina. Nemendum virtist almennt finnast skemmtilegt að vinna verkefni af 

þessu tagi. Þeir þyrftu að fá tækifæri til að gera meira af því og þannig efla bæði gagnrýna 

hugsun, siðferðisþroska sinn og hæfileika til samvinnu.  

 Ég tel að verkefnaheftið sé framlag sem getur hjálpað bæði kennurum að ræða um 

siðferðileg álitamál tengd dýravelferð við nemendur sína en einnig getur það veitt 

nemendum tækifæri til að ræða um dýravelferð af skynsemi út frá mörgum sjónarhornum. 

Ég er sammála Brock Bastian, Steve Loughnan, Nick Haslam og Helena R. M. Radke (2011) 

sem benda á að fólk eigi það til að forðast það að ræða dýravelferðarmál því það sé oft 

auðveldara að líta undan. Með því að líta undan verða engar breytingar til hins betra fyrir 

dýrin í heiminum. Fólk þarf að horfast í augu við að mörg dýr þjást allt sitt líf og að 

framleiðsla margs konar dýraafurða er slæm fyrir umhverfið. Það krefst mikilla 

viðhorfsbreytinga að breyta þessum staðreyndum og best er að byrja á því að fræða  

nemendur strax í grunnskóla, því að þeirra er framtíðin.  
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8 Til kennara 

Tilgangur þessarar vinnubókar er að kynna námsefni sem gefur nemendum færi á að kynnast 

siðferðilegum álitamálum tengdum dýravelferð og öðlast reynslu til að efla og þroska 

gagnrýna hugsun sína gegnum umræður. Í lögum um grunnskóla er sérstaklega fjallað um 

siðgæðisvitund, nemendur eiga að efla siðferðisþroska sinn og geta sett sig í spor annarra. Til 

að það sé hægt þurfa þeir að læra að taka siðferðilega afstöðu til álitamála, tileinka sér hvað 

er rétt og rangt, segja skoðun sína og taka tillit til skoðana annarra (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011, bls. 36-37).  

Markmiðin með vinnubókinni eru gerð samkvæmt Aðalnámskrá. Nemendur eiga að geta:  

• tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað eigin 

merkingu (1),  

• beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýnni hugsun við mótun og miðlun 

viðfangsefna á skapandi hátt (2),  

(Aðalnámskrár grunnskóla: Greinasvið, 2013, bls. 88).  

 

• útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum (3),  

• greint frá stöðu mála í eigin umhverfi og aðdraganda þess, og í framhaldi skipulagt 

þátttöku í aðgerðum sem fela í sér úrbætur (4), 

• tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um hvernig megi bregðast 

við breytingum en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er margt óvisst og flókið 

(5),  

• tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og 

náttúru, sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því (6),  

• skoðað og skráð atburði eða fyrirbæri sem snerta samspil manns og umhverfis, í 

framhaldi tekið virkan þátt í gagnrýnni umfjöllun um málið og gert tillögur um 

aðferðir til bóta (7),  

• tekið þátt í að skoða og skilgreina stöðu umhverfismála á heimsvísu og rætt um 

markmið til umbóta (8). 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið, 2013, bls. 169-175).  

 

Markmið hvers verkefnis eru einfaldari (sjá síðar) og falla að ofantöldum hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrárinnar. Fjallað er stuttlega um allar kennsluaðferðirnar sem notaðar eru  og 
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síðan koma viðfangsefnin með lesefni og tillögu að uppsetningu á kennslu og 

kennsluaðferðum fyrir hvert þeirra. Í lokin koma svo tillögur að námsmati.  

Lesefnið er valið með það í huga að það sé bæði áreiðanlegt og ekki of flókið  fyrir nemendur 

í unglingadeild. Til dæmis er stór hluti lesefnisins umfjallanir blaðamanna sem vitna í 

vísindamenn og eru því auðskiljanlegar fyrir unglinga en stórar vísindalegar rannsóknir eru 

flóknar og seinlesnar.    
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9 Kennsluaðferðir 

Hér að neðan verða útskýrðar nokkrar kennsluaðferðir sem mælt er með að séu notaðar 

með þeim viðfangsefnum  sem kynntar eru hér neðar.  Þær eru: hópavinna, hugarkort, 

,,veggjakrotsaðferð“, aðferð Edwards de Bono ,,um sex hugsandi hatta“ og  ,,ef – aðferðin“. 

Mælt er með því að þær séu notaðar þegar nemendur hafa lokið við að kynna sér lesefnið 

svo þeir viti eitthvað um viðfangsefnið áður. Hugarkort mætti  einnig  nota í upphafi 

kennslustundar bæði til að kveikja á áhuga og til að setja upp það sem við vitum um 

viðfangsefnið á skipulagðan hátt.  

9.1 Hópavinna 

Hópavinna er í raun ekki bara ein kennsluaðferð heldur samheiti yfir allar þær 

kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlega að viðfangsefnið er leyst í hópum. Þetta þjálfar 

nemendur í samvinnu. Í hópavinnu geta nemendur skipt með sér verkum, lært hver af öðrum 

og nemendur þurfa að ræða saman sem eykur líkur á fjölbreyttari lausnum og stuðlar að 

lýðræðislegum vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 178). Miðast er við að öll 

verkefnin í þessu hefti séu hópavinna þar sem nemendur eiga að kjást við siðferðileg álitamál 

um dýravernd og hjálpa hvert öðru við að skoða málin frá ýmsum hliðum og komast að 

skynsamlegri niðurstöðu út frá þeim gögnum sem liggja fyrir. Þegar siðferðileg álitamál eru 

rædd er mikilvægt að nemendur geti séð að sjónarhorn fólks geti verið margvígsleg og því 

mikilvægt að þeir geti haft uppbyggilegar samræður í hóp (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 

56). Af þeim sökum verður leitast við að kenna um siðferðileg álitamál í hópavinnu. 

9.2 Hugarkort 

Hægt er að gera hugarkort með nemendum um viðfangsefnið. Hugarkort virkar þannig að 

viðfangsefnið er skrifað fyrir miðju og bæði nemendur og kennari geta bætt í það því sem 

þeim dettur í hug varðandi efnið. Með hugarkortinu er hægt að kortleggja viðfangsefnið og 

gera uppbyggingu þess og samhengi vel sýnilegt nemendum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

74). Nemendur geta þá fengið góða yfirsýn yfir þá þekkingu sem þeir hafa á efninu. 

Hugmyndin er sú að í öllum verkefnum verði þessi aðferð notuð. Byrjað er á því að teikna 

hugarkortið upp til að kveikja áhuga nemenda og kanna þekkingu þeirra á viðfangsefninu. 
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Nemendur eru síðan látnir fá efni til að kynna sér viðfangsefnið og mega eftir það bæta við 

hugarkortið. Því næst er kennslunni lokið þar sem öðrum aðferðum er beitt (sjá 2.3-2.5).  

 

 

9.3 Veggjakrot (Graffiti) 

Veggjakrotsaðferðinni er lýst í bókinni Listin að spyrja eftir Ingvar Sigurgeirsson (2016, bls. 

51-53). Hún snýst um það að nemendur skrifi upp allar þær hugmyndir sem tengjast 

viðfangsefninu á stuttum tíma og síðan fer fram einhverskonar úrvinnsla. Álitaefni er valið úr 

viðfangsefnunum hér að neðan, eitt eða fleiri ef það eru margir þátttakendur. Álitaefnið er 

skrifað á stóra örk en einnig má notast við vegg.  

Nemendur fá ákveðinn tíma til að skrifa niður allt sem þeim dettur í hug um álitaefnið. Kosti 

og galla sem þeir sjá og það sem þeir halda að aðrir sjá. Þeir mega skrifa eins mörg atriði og 

þeim dettur í hug á þeim tíma sem er gefinn, en aðeins eitt atriði á hvern miða. Nemendur 

eiga ekki að skoða hvað aðrir skrifuðu.   Því fleiri hugmyndir því betra. Þessu er haldið áfram 

þar til allir hópar hafa skrifað hugmyndir sínar á allar arkirnar. Því næst hefst úrvinnslan. Þar 

væri hægt að skipta nemendum í hópa og fá þá til að flokka allt sem var komið eða kennarinn 

stýrir umræðu miðað við þau svör sem komu á miðana. En þar flokka nemendur þær 
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hugmyndir sem fram hafa komið. Ef viðfangsefnin eru mörg gæti verið gott að skipta 

nemendum í hópa, einn hópur með hvert viðfangsefnið. En ef viðfangsefnið er aðeins eitt 

getur kennari stýrt úrvinnslunni. Í þessum kennsluleiðbeiningum er lagt til að nemendur 

kynni sér lesefni sem mælt er með fyrir hvert viðfangsefni áður en unnið er eftir veggjarkrots 

aðferðinni.  

9.4 Sex hugsandi hattar 

Hér er nemendum skipt í fimm hópa. Aðferðinni er lýst í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litrófi 

kennsluaðferðanna (2013, bls. 145). Hver hópur fær spjald með einum hatti sem táknar þann 

sjónarhól sem hópurinn á að hafa á viðfangsefnið (sjá töflu um hlutverk hattanna hér á eftir). 

Kennari útskýrir vel að hópurinn á aðeins að skoða málið út frá sínum sjónarhóli, engum 

öðrum. Hver hópur fær ákveðið sjónarhorn, eða ,,hatt“. Nemendur fá svo ákveðið langan 

tíma, til dæmis 15 mínútur, til að ræða sinn sjónarhól á viðfangsefnið. Kennari  gengur á milli 

hópanna og hlustar á hvað nemendur ræða um og leiðbeinir þeim ef þörf er á. Að 

hópaumræðum loknum kynnir hver hópur niðurstöðuna sem þeir komust að út frá sínum 

sjónarhóli og skrifar aðalatriðin  í sinn dálk uppi á töflu. Kennari ,,setur svo á sig“ bláa hattinn 

sem horfir á heildarmyndina og ræðir með nemendunum hvað best sé að gera út frá því sem 

kom úr hópavinnunni. Notuð er svokölluð stýrð samræða (e. guided discussion) þar sem 

kennari leiðir fram ákveðnar hugmyndir og rök frá nemendum til að þeir geti degið eigin 

ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 32). Jafnvel mætti fá nemendur til að koma með 

tillögur um hvað best sé að gera, ræða kosti og galla við tillögurnar og láta nemendur kjósa 

um þá bestu. Nemendur geta gjarnan verið með hvíta, svarta, rauða, gula og græna hattinn 

og svo setja allir á sig bláa hattinn í lokin. Í hópavinnu mætti leyfa nemendum að nýta sér 

tæknina til að finna rök á netinu sem hæfir þeirra sjónarhorni. 
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Hlutverk hattanna 

Hvíti hatturinn 
 

Upplýsingar:  

• Hvað vitum við um viðfangsefnið?  

• Hverjar eru staðreyndir málsins?  

• Hvað þurfum við að vita?  

 

Rauði hatturinn 
 

Tilfinningar:  

• Hvaða tilfinningar vakna?  

• Hvað finnst okkur?  

• Hvað gæti öðrum fundist sem eru 

málinu viðkomandi? 

 

Svarti hatturinn 
 

Neikvæðar afleiðingar:  

• Hvaða neikvæðar hliðar eða 

aukaverkanir má greina?  

• Hvaða erfiðleika má sjá fyrir?  

• Hvað ef allt fer á versta veg?  

• Eru áhættur?  

• Veikleikar?  

 

Guli hatturinn 
 

Jákvæðar hliðar:  

• Hvaða kosti má sjá?  

• Hvað er jákvætt? 

Græni hatturinn 
 

Hin skapandi hlið: 

• Hvað dettur okkur nýtt í hug?  

• Hvaða leiðir eru færar?  

• Önnur sjónarhorn?  

 

Blái hatturinn 
 

Að velta fyrir sér hugsun sinni:  

• Erum við að hugsa þetta rökrétt?  

• Hvernig er best að nálgast þetta 

viðfangsefni?  

 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 145) 
 

9.5 Ef – aðferðin 

Ef – aðferðin er samkvæmt Litrófi kennsluaðferðanna aðferð sem krefst rökhugsunar. 

Nemendur verða að leiða hugann að viðfangsefninu og svörin byggjast á skilningi og 

þekkingu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 146). Í verkefnaheftinu eru ef-spurningar með 

flestum verkefnunum. Hugmyndin er sú að nemendur velti fyrir sér flóknum spurningum 

tengdum efninu þegar þeir hafa kynnt sér það vel og í framhaldinu skapist góðar umræður.   

Ingvar Sigurgeirsson (2016, bls. 9) bendir á að góðar umræður einkennast af ,,virkri þátttöku, 

málefnalegri rökræðu, markvissri framvindu og góðum anda“. Ef-spurningarnar myndu 
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flokkast sem opnar spurningar eða spurningar sem eiga ekki eitt ákveðið rétt svar. 

Spurningarnar krefjast rökhugsunar, nemendur þurfa að velta viðfangsefninu fyrir sér og 

bera saman mismunandi leiðir og sjónarmið (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 17). Þegar 

markmiðið er að kanna þekkingu nemenda á staðreyndum henta lokaðar spurningar en ef 

markmiðið eru krefjandi umræður, rökræður og skoðanaskipti eins og í dýrasiðfræði henta 

opnar spurningar betur til að ná því fram (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 20). Ýmsar 

rannsóknir sýna að aðeins 20-25% spurninga eru spurningar sem reyna á rökhugsun (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 18) og því mikilvægt að kennarar hugi vel að því hvernig þeir orða 

spurningar sínar þegar þeir kenna álitamál sem krefjast rökhugsunar.   
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10  Verkefni 

10.1 Aðbúnaður húsdýra á Íslandi 

Markmið með kennslunni er að nemendur geti: 
• Útskýrt þarfir húsdýra í haldi (3),  

• tekið eftir og fjallað um atriði í aðbúnaði húsdýra, sýnt lífsgæðum þeirra skilning og 

rökrætt eigin skoðun á hvernig aðbúnaður þeirra ætti að vera (6), 

• skoðað og skráð hvernig þeim finnst aðstæður húsdýra ættu að vera og tekið þátt í 

gagnrýnni umfjöllun um þær og gert tillögur um aðgerðir til bóta (7). 

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir).  

 

Kennsluefni 

Vettvangsferð í Húsdýragarð Reykjavíkur 

 

Nemendur fara í vettvangsferð í Húsdýragarðinn og fá þar upplýsingar frá dýrahirðinum um 

einkenni þeirra dýra sem þar eru og þarfir þeirra til að lifa góðu lífi. Nemendur fá að sjá 

húsdýr við ein þau bestu skilyrði á Íslandi. 

 

Lágmarks vistverur húsdýra samkvæmt lögum sem nemendur eiga að skoða:  

 

Fuglar: Reglugerð um velferð alifugla nr. 135/2015 

• skoða sérstaklega 22. grein. 

 

Svín: Reglugerð um velferð svína nr. 529/ 2015 

• Skoða stærð á rými á hvert dýr í viðauka I, pdf skjali. Athuga til dæmis 7 grein. Það má 

loka gyltur inni á litlum básum í heilan mánuð í tengslum við got. Nemendur mættu leita sér 

upplýsinga á netinu hversu oft á ári gylturnar geta eignast grísi. 

 

Kindur og geitur:  Reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár nr. 1066/2014 

• Skoða stærð á rými á hvert dýr í viðauka I, pdf skjali. 

 

Nautgripir: Reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014 

• Skoða stærð á rými á hvert dýr í viðauka I, pdf skjali. 

 

Hestar: Reglugerð um velferð hrossa nr. 910/2014 

• Skoða stærð á rými á hvert dýr í viðauka II, pdf skjali.  
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Kennslan 
• Nemendum er skipt í hópa og fær hver hópur að draga sér eitt þeirra húsdýra sem 

eru í Húsdýragarðinum.  

• Kennari fer með nemendum í vettvangsferð í Húsdýragarðinn. Þar skrá nemendur 

niður hvað þarf til að húsdýrið þeirra lifi góðu lífi samkvæmt því sem þau læra af 

starfsmanni garðsins. Ræðum um að aðstæður í húsdýragarðinum séu með því betra 

sem gengur og gerist. 

• Þegar heim er komið bera nemendur niðurstöður sínar saman við lágmarks vistverur 

dýranna lögum samkvæmt. Nemendur ræða innan hópsins hvort það sé einhver 

munur og hvort lögin séu nógu skýr. Nemendur líma ferhyrning á gólfið með 

málningarteipi sem er sömu stærð sem er skilgreint sem lágmarks rými fyrir eitt dýr. 

Nemendur kynna svo hugleiðingar sínar fyrir hinum í bekknum. 

 

Verkefnalýsing fyrir nemendur 

Aðbúnaður húsdýra á Íslandi 

 

Hópmeðlimir: _______________________________________________________ 

 

Þið dragið hjá kennara eitt húsdýr. Húsdýrið ykkar er: _______________________ 

 

_________________ (dags) förum við í vettvangsferð í Húsdýragarðinn. Í garðinum skrifið 

þið sem hópur smá skýrslu um hvað þarf að vera til staðar til að húsdýrið ykkar geti lifað 

góðu lífi. Skoðið hvað er til staðar fyrir dýrin í garðinum og spyrjið starfsmann um 

upplýsingar.  

 

Þegar heim er komið fáið þið upplýsingar frá kennara um lágmarks aðstæður til að halda 

dýrið samkvæmt íslenskum reglugerðum. Berið þær upplýsingar saman við skýrsluna sem 

þið skrifuðuð í húsdýragarðinum.  

Eru lögin sambærileg skýrslunni ykkar? Ef svo er, hvað er eins?  

Ef svo er ekki, hvað vantar uppá? Finnst ykkur að bæta mætti reglugerðina?  

Er reglugerðin nógu skýr? Finnið þið á netinu dæmi um vanrækslu á dýrinu á Íslandi? 

 

Límið ferhyrning á gólfið sem táknar lágmarksstærð rýmis fyrir eitt dýr miðað við ykkar 

skilning á lögunum. Finnst ykkur það nógu stórt? 

 

Ræðið í hópnum og kynnið niðurstöður ykkar stuttlega fyrir bekkinn.  
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Ef spurningar 

• Ef dýr þurfa að búa við lágmarks aðstæður, hvaða áhrif heldur þú að það hafi á þau 

andlega og líkamlega? 

• Ef dýrin hefðu meira pláss samkvæmt lögum, hvað myndi gerast?  

o Fyrir verðlagningu afurða?  

o Fyrir líðan dýranna?  

• Ef þið mættuð ráða, hvað mynduð þið gera?  
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10.2 Sportveiðar í Afríku 

Markmið með kennsluefni er að nemendur geti:  
• Tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga um sportveiðar í Afríku, dregið 

ályktanir og skapað eigin merkingu (1),  

• beitt mismunandi sjónarhornum og gagnrýnni hugsun við mótun og miðlun 

viðfangsefna á skapandi hátt (2),  

• skoðað og skráð atburði eða fyrirbæri sem snerta sportveiðar í Afríku, og í framhaldi 

tekið virkan þátt í gagnrýnni umfjöllun um málið og gert tillögur um aðgerðir til bóta 

(7).  

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir). 

 

Samantekt kennsluefnis 

Myndböndin hér að neðan fjalla um slæmar og góðar hliðar sportveiða í Afríku. Í einu 

myndbandinu er farið  yfir sögu ljónsins Cecil sem var vinsæll meðal túrista og var drepið 

af bandarískum tannlækni. Því næst er viðtal við Prince William sem deilir þekkingu sinni 

af veiðiþjófum og sportveiðum í Afríku og í kjölfarið er myndband frá Good morning 

Britain þar sem menn rökræða um sportveiðar. Síðasta myndbandið fjallar svo um hvað 

sportveiðar í Afríku geta gert fyrir fólkið í landinu og stóran hluta dýrastofnsins.  

 

Kennsluefni 

WatchMojo. (2015, 10. ágúst). 10 Cecil the Lion and Trophy Hunting Facts - WMNews Ep. 39. 

Sótt af https://www.youtube.com/watch?v=z1EMehNyLzk  

ITV News. (2016, 15. mars). EXCLUSIVE: Prince William on trophy hunting and poaching. Sótt 

af https://www.youtube.com/watch?v=_kWGnuyCmGo  

Good Morning Britain. (2016, 13. apríl). Piers Morgan Rages At Big Game Hunter Over 

Repellant Sport. Sótt af https://www.youtube.com/watch?v=xyQ5-Zjrl84  

CollegeHumor / Adam Ruins Everything. (2016, 21. september). Why Trophy Hunting Can Be 

Good For Animals. Sótt af https://www.youtube.com/watch?v=YUA8i5S0YMU 

 

Kennslan 
• Kennari gerir hugtakakort um viðfangsefnið með nemendum. 

• Nemendur horfa á fjögur myndbönd um sportveiðar í Afríku.  

• Kennari velur á milli veggjakrots aðferðar, aðferðar sex hugsandi hatta og ef- 

aðferðarinnar. Sjá kafla 2 og ef- spurningar hér neðar.  

• Nemendur bæta í hugtakakort eftir að hafa kynnt sér viðfangsefnið.  
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Ef spurningar 
• Ef einhverjum finnst gaman að veiða, kemur það öðrum eitthvað við? 
• Ef einhverjum finnst gaman að skoða dýr, má þá einhver annar skjóta dýrin? 
• Ef dýr er drepið og önnur dýr verða vitni af því, getur það haft slæm áhrif á þau?  
• Ef einhver er ríkur og getur borgað nægt fé til að hjálpa megi mörgum öðrum dýrum, 

má hann þá fá að drepa eitt dýr? 
• Ef þið fengjuð að ráða, hvernig reglur mynduð þið setja?  

o Má veiða dýr eins og mann langar?  
o Má hver sem er veiða dýr?  
o Má veiða eins mikið og maður vill? 
o Skiptir stofnstærð dýrategundarinnar máli?  
o Eiga dýrin að fá að vera í friði frá manninum? 
o Er réttlætanlegt að veiða dýrin ef heimamenn fá fjárhagslegan stuðning til að 

geta bjargað fleiri dýrum? 
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10.3 Ræktun minka fyrir feld 

Markmið með kennslunni er að nemendur geti: 
• útskýrt þarfir minka í náttúrunni (3), 

• greint frá stöðu mála í loðdýrarækt á Íslandi og í framhaldi skipulagt þátttöku í 

aðgerðum sem fela í sér úrbætur (4), 

• tekið rökstudda afstöðu til loðdýraræktar og komið með tillögur um hvernig framtíð 

hennar eigi að vera (5), 

• tekið upplýsta afstöðu til loðdýraræktar út frá upplýsingum, dregið ályktanir og 

skapað eigin merkingu (1),  

• beitt mismunandi sjónarhornum og gagnrýnni hugsun við mótun og miðlun 

viðfangsefna á skapandi hátt (2). 

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir). 

 

Samantekt lesefnis 

Minkur (ameríska tegundin) er afar vinsæll í feldiðnaði og voru þeir fyrst fluttir til Íslands 

af mönnum í þeim tilgangi árið 1931 frá Noregi. Minkurinn hefur mikla aðlögunarhæfni og 

slapp fljótlega úr haldi manna og hefur hann lifað villtur síðan. Minkurinn er með þéttan 

feld sem er góð einangrun gegn kulda og vanti. Þeir eru mjög góð sunddýr og geta þeir 

kafað eftir bráð í vatni og sjó og halda sig gjarnan við sjóinn, ár, vötn og læki í öllum 

landshlutum. Fæðan er að mestu fiskur, fuglar, egg og mýs. 

Karldýrið (steggur) er um 1200 gr að þyngd, en kvendýrið (læða) um 600 gr. Minkurinn er 

einfari sem forðast aðra minka nema á fengitíma. Læðan fæðir svo um 6-7 hvolpa í byrjun 

maí eftir 30 daga meðgöngu. Ekki er vitað hvað minkar verða gamlir en elsti aldursgreindi 

minkurinn hér á landi var 7 ára. 

Stofnstærð er óþekkt, en talið er að minkurinn sé kominn til að vera  hér á landi.  Hann mun 

lifa góðu lífi í íslenskri náttúru og líka halda áfram að sleppa úr haldi.   

Minkurinn er skilgreind ágeng tegund sem hefur áhrif á vistkerfi bæði hérlendis og erlendis. 

Meðal annars er hann talinn hafa átt  þátt í útrýmingu fuglsins keldusvíns og hafi 

staðbundin áhrif á varpárangur teisu. Hvar sem er má veiða mink í náttúru Íslands þrátt fyrir 

að önnur dýr í íslenskri náttúru njóti verndar (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d).  

 

Mikil sveifla hefur verið í eftirspurn eftir loðfeldi frá  Íslandi, en það fer eftir ýmsum 

breytum, meðal annars gengi íslensku krónunnar. Árið 2008 var hagstætt umhverfi á 

markaðnum til að selja minkaskinn erlendis. Íslenska krónan var lág og fékkst gott verð 

fyrir íslenskt minkaskinn erlendis. Útflutningsverðmæti íslenskra minkaskinna voru um 600 

milljónir árið 2007 sem var metár á þeim tíma, mikill sóknarhugur var í loðdýrabændum þá 

sem kvörtuðu undan að mikið magn af minkafæðu væri flutt út til danskra minkabúa en 

ekki notað hér á landi (Bændasamtök Íslands, 2008). Nú er hinsvegar annað uppi á 

teningnum. Núna tíu árum síðar seljast minkaskinn á Íslandi ekki eins vel og verð 

skinnanna fer sífelt lækkandi. Loðdýrabændur hafa því óskað eftir aðstoð ríkisins til að 

greinin leggist ekki af hér á landi (Leita eftir aðstoð ríkisins, 2018). Loðdýrarækt er mjög 

umdeild og hefur hún verið bönnuð í nokkrum löndum vegna þess að hún þykir 
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grimmdarleg gagnvart dýrunum, til dæmis í Hollandi, Bretland, Austurríki, Króatíu (Íris 

Ólafsdóttir, 2013). Einnig stendur til að banna loðdýrarækt í Noregi frá og með 2025 (Ævar 

Örn Jósepsson, 2018). Í Sviss er reglugerð um loðdýrarækt svo ströng að hún hefur lagst af 

í landinu (Íris Ólafsdóttir, 2013).  

Það er ekki að undra að loðdýrarækt hafi dregist saman því mörg tískuhús hafa hætt að nota 

„alvöru“ feld í framleiðslu sinni, eins og til dæmis Gucci, Hugo Boss, Armanim Tommy 

Hilfiger og Ralph Lauren (Ævar Örn Jósepsson, 2018). Lágmarks vistarverur minka eru 

ekki stórar, en búr þeirra eiga að vera að lágmarki 45 cm að hæð, 30 cm breið og 70/90 cm 

löng, (0,21-0,27 fermetrar). Í sömu stærð má geyma tvö ungdýr eða læðu með hvolpa. 

Dýrin mega dvelja í búrunum öllum stundum en í búrunum á að vera örvandi umhverfi sem 

er eitthvað meira en bara hálmur (reglugerð um velferð minka nr. 1277/2014). 

 

 

Lesefni 

Bændasamtök Íslands. (2008). Loðdýrarækt á Íslandi er í mikilli uppsveiflu. Sótt af 
http://www.bondi.is/efst-a-baugi/lo%C3%B0d%C3%BDrar%C3%A6kt-%C3%A1-
%C3%ADslandi-er-%C3%AD-mikilli-uppsveiflu-/453 

Íris Ólafsdóttir. (2013). Loðdýrarækt bönnuð í Hollandi. Sótt af 
http://www.visir.is/g/2013701119989 

Leita eftir aðstoð ríkisins. (2018, 11. Ágúst). Mbl.is. Sótt af 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/09/11/leita_eftir_adstod_rikisins/ 

Náttúrufræðistofnun Íslands. (e.d). Minkur. Sótt af https://www.ni.is/dyr/spendyr/minkur 

Reglugerð um velferð minka nr. 1277/2014 

Ævar Örn Jósepsson. (2018). Loðdýrarækt bönnið í Noregi frá 2025. Sótt af 
http://www.ruv.is/frett/loddyraraekt-bonnud-i-noregi-fra-2025 

 

Kennslan 
• Kennari gerir hugtakakort um viðfangsefnið með nemendum. 

• Nemendum er skipt í hópa þar sem þeir kynna sér lesefni. Allir hópar lesa efnið sem 

kennari útdeilir og skipta greinum á milli sín. Efnið er síðan kynnt fyrir öllum.  

• Nemendur bæta í hugtakakort eftir að hafa kynnt sér viðfangsefnið.  

• Kennari velur á milli veggjakrots aðferðar, aðferðar sex hugsandi hatta og ef- 

aðferðarinnar (sjá kennsluaðferðakafla). 

 

Ef spurningar 
• Ef þið væruð minnkar hvernig væri ykkar hugmynd að góðu lífi?  

• Ef þið væruð minnkar, hvernig myndi ykkur líða á minkabúi?  

• Ef minkar hefðu aldrei verið fluttir til Íslands, hvaða áhrif haldið þið að það haft á 

vistkerfi á Íslandi miðað við þær upplýsingar sem þið hafið?  
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• Ef minkar myndu njóta sömu verndar og önnur dýr, hvaða áhrif gæti það haft á 

vistkerfi Íslands?  

• Ef við værum að velja okkur hlýja flík, hvort myndum við velja minkapels eða eitthvað 

annað? 

• Ef minkabúa yrðu bönnuð á Íslandi, hvaða áhrif hefði það?  

o fyrir bændur? 

o fyrir þá sem vilja kaupa minkapels? 

o fyrir hagkerfið? 

o fyrir vistkerfið?  

o fyrir minkana? 

• Ef við mættum ráða, hvaða lög myndum við setja um minkabú og minkaveiði í 

náttúrunni? 
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10.4 Ræktun eiginleika í dýrum fyrir okkar hagsmuni 

 

Markmið með kennslunni er að nemendur geti: 
• Tekið upplýsta afstöðu til valræktunnar á dýrum miðað við fyrirliggjandi gögn, dregið 

ályktanir og skapað eigin merkingu (1),  

• útskýrt hvernig dýr þurfa að vera ræktuð til að geta lifað góðu lífi (3), 

• greint frá stöðu mála í ræktun á eiginleikum dýra og af hverju þau eru ræktuð í þá átt 

sem raunin er, og rætt um hvað má gera betur (4), 

• gert grein fyrir áhrifum valræktunnar á lífsgæði dýra, sýnt skilning á þörfum þeirra og 

rökrætt eigin skoðun (6). 

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir). 

 

Kennsluefni  

Jemima Harrison. (2008, 19. ágúst). Pedigree Dogs Exposed [Heimildarmynd]. BBC. Sótt af 

https://vimeo.com/17558275 

I fucking love science. (2019, 22. mars). What would animals look like if humans hadn´t got 

involved? [stutt myndband]. Sótt af 

https://www.facebook.com/watch/?v=806257196394982 

Nemendum sýndar myndir af dýrum fyrir og eftir ræktun ákveðinna eiginleika. Kennari 

útskýrir af hverju eiginleikinn var ræktaður fram og hvaða áhrif það hefur á dýrið. 

Dæmi um mynd í grein Jacqueline Howard. (2017). Chickens Look Way Different Today, And 

Here’s The Reason Why. Sótt af 

https://www.huffingtonpost.com/2014/10/21/chickens-bred-

bigger_n_5983142.html 

 

Samantekt kennsluefnis 

,,Pedigree dog exposed“ er mynd sem fjallar um valræktun á hundum og hvað hefur farið 

úrskeiðis í ræktuninni þegar ræktendur hafa ræktað fram ákveðna eiginleika. Eiginleikarnir 

tengjast gjarnan því að ná fram ákveðnu útliti hjá hundunum sem skapa svo 

heilsufarsvandamál.  

Hægt er að finna ýmsar myndir af netinu um hvernig dýr hafa breyst í gegnum tíðina með 

valræktun mannsins. Sem dæmi um það er myndin af kjúklingunum hér að neðan sem tekin 

er af síðu Huffingtonpost. Kjúklingarnir hafa verið valræktaðir til að vaxa hratt og verða 

töluvert stærri en forfeður þeirra. Kennari og nemendur ræða þá kosti og galla sem þeir telja 

að gætu fylgt því að rækta dýrin með þessum hætti (Howard, 2014). 
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Kennslan 
• Nemendur horfa á Pedigree dogs exposed eða stutt myndband um breytingar á 

dýrum (sjá kennsluefni). Kennari sýnir myndina og stoppar ef hann tekur að einhver 

atriði myndarinnar þarfnist frekari útskýringar. 

• Kennari sýnir nemendum myndir af breytingum á nokkrum dýrategundum síðustu 

áratugi og ræðir af hverju við ræktum dýrin svona og hvaða áhrif það getur haft fyrir 

dýrið. 

• Kennari velur á milli veggjakrots aðferðar, aðferðar sex hugsandi hatta og ef- 

aðferðarinna. Sjá kafla 2. 

 

Ef spurningar 

• Ef við værum að rækta dýr, hvaða eiginleika myndum við vilja rækta fram? 

• Ef við gætum ræktað fram þann eiginleika, haldið þið að það gætu komið einhverjir 

ókostir með eiginleikanum?  

• Ef við njótum nægilegra mikla hagsmuna vegna eiginleikans sem við ræktum fram, er 

réttlætanlegt að rækta hann ef velferð dýranna er ógnað?  
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10.5 Tilraunir á dýrum  
 

Markmið með kennslunni er að nemendur geti: 
• Skoðað tilraunir á dýrum út frá mismunandi sjónarhornum og notað gagnrýna 

hugsun við að móta og miðla skoðun sína á viðfangsefninu (2),  

• tekið rökstudda afstöðu til tilrauna á dýrum og komið með tillögur að því hvaða 

nálgun við viljum taka en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er margt óvisst og 

flókið (5),  

• tekið eftir og rætt atriði sem tengjast tilraunum á dýrum, gert grein fyrir áhrifum 

dýratilrauna á lífsgæði manna og dýra, sýnt umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því 

(8).  

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir). 

 

Kennsluefni 

 

 

Umræðupunktar:  

• Er skynsamlegt að prófa lyf fyrst á dýrum?  

• Hvað finnst okkur um meðferðina á dýrunum?  
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Umræðupunktar:  

• Geta rannsóknir á dýrum bjargað mannslífum?  

• Er hægt að yfirfæra niðurstöður vegna rannsókna á dýrum á fólk? 

 

 

Umræðupunktar:  

• Er rétt að drepa dýr bara til að kryfja það og skoða?  

• Þurfa læknar (þar á meðal dýralæknar) ekki að æfa sig á einhverju áður en þeir geta 

læknað aðrar lífverur?  

• Þarf að fórna einhverju fyrir stærri hagsmuni? 

 

Myndir teknar af vefsíðu Luke Miller (2018). 
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Kennslan 
• Kennari metur nemendahóp og hvort þeir hafi þroska til að skoða myndir sem þessar. 

Möguleiki er að skapa umræður með öðrum myndum eða án þessarra mynda.  

• Kennari gerir hugtakakort um viðfangsefnið með nemendum. 

• Kennari sýnir nemendum myndir af því hvernig heimurinn gæti verið ef hlutverkum 

manna og dýra væri snúið við  . 

• Nemendur leita á netinu eftir upplýsingum um tilraunir á dýrum í hópum. Hver hópur 

velur eina tilraun sem gerð er á dýrum til að kynna fyrir bekknum. 

• Kennari velur á milli veggjakrots aðferðar, aðferðar sex hugsandi hatta og ef- 

aðferðarinnar (sjá kafla 2).  

 

Ef spurningar 
• Ef það væru engar rannsóknir á dýrum, hvaða áhrif gæti það haft á líf manna?  

• Ef það hefðu aldrei verið gerðar rannsóknir á dýrum, haldið þið að líf okkar væri 

öðruvísi í dag? 

• Ef við teldum að dýr væru jafn rétthá og menn, haldið þið að það mætti gera tilraunir 

á dýrum?  

• Ef þið hafið valið, hvort myndir þú frekar vilja vöru sem væri prófuð á dýrum eða 

ekki?  

o Skiptir máli hver varan væri?  

• Ef þið fengjuð að ráða, hvaða lög mynduð þið setja um tilraunir á dýrum á Íslandi?  

• Ef rannsóknir eru gerðar á dýrum, getum við yfirfært niðurstöður á fólk?  
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10.6 Hvalveiðar 
 

Markmið með kennslunni er að nemendur geti: 
• Tekið upplýsta afstöðu til gagna varðandi hvalveiðar, dregið ályktanir og skapað eigin 

merkingu (1),  

• útskýrt hlutverk hvala í vistkerfi hafsins (3),  

• skoðað og skráð atburði eða fyrirbæri sem snerta samspil manns og dýra í hafinu, og í 

framhaldi tekið virkan þátt í gagnrýnni umfjöllun um málið og gert tillögur um 

aðgerðir til bóta (7),  

• tekið þátt í að skoða og skilgreina stöðu hvala og rætt um markmið til umbóta (8). 

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir). 

 

Samantekt lesefnis 

Hvalveiðar hafa lengi verið umdeildar og ýmsar ástæður eru fyrir því. Samkvæmt skýrslu 

Hagfræðistofnunnar Háskóla Íslands frá 2018 telja sérfræðingar þar á bæ að auknar 

hvalveiðar geti stækkað fiskistofna. Stofnunin leitaði eftir aðstoð frá sérfræðingum 

Hafrannsóknarstofnunnar. Talið er að hvalir éti um sjö eða áttfalt magn þess sem við 

veiðum (Kristín Sigurðardóttir, 2019). Stjórn Landverndar mótmælir málaflutningi 

Hagfræðistofnunnar og vill að skýrslan verði endurunnin í samvinnu við vistfræðinga því   

skýrsluhöfundar hafi komið með rök sem eru langt fyrir utan þeirra fagsvið (Ásrún Brynja 

Ingvarsdóttir, 2019). Vistfræðifélag Íslands  hefur einnig gefið út alvarlegar athugasemdir 

um skýrslu Hagfræðistofnunnar Háskóla íslands. Þar segir meðal annars að: forsendur séu 

rangar eða mjög einfaldaðar, skýrsluhöfundar sniðganga nýjustu rannsóknir 

sjávarvistfræðinnar og að skýrslan sé ekki ritrýnd af óháðum sjávarvistfræðingum (Edda 

Elísabet Magnúsdóttir o.fl. 2019). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á stærð hvalastofna í 

suðurhöfum benda til þess að hvalir gefi meira en þeir taka til vistkerfisins (Fjölga hvalir 

fiskum?, 2011). Joe Roman hefur helgað sig rannsóknum um áhrif hvala á vistkerfið. Hann 

segir að mikið sé af rannsóknum um hve mikið hvalir éti, en minna sé rannsakað af öðrum 

áhrifum þeirra á vistkerfið. Hann segir rannsóknir í suðurhöfum benda til þess að hvalir 

stuðli af dreifingu næringarefna í hafinu, sem styrkir svif og önnur smádýr. Úrgangur þeirra 

og rotnandi hvalshræ dreifast um hafið eða sökkva til botns og gegna þar mikilvægu 

hlutverki fyrir dýr í hafinu sem lifa aðeins á sjávarbotni. Hvalir geti því stuðlað að betri 

hringrás í lífríkinu og þar af leiðandi getur bæði fjöldi og fjölbreytileiki fiska aukist (Svavar 

Hávarðason, 2017). Réttilega má þó benda á að rannsóknirnar miðist við hafið í kringum 

Suðurskautið og ekki sé hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á norðurhvel (Fjölga hvalir 

fiskum? 2011). Það eru ekki einungis vistfræðileg sjónarmið sem eru í umræðunni. Birkir 

Steinn Erlingsson formaður vegan samtakanna bendir á að hvalir séu tilfinningaverur sem 

eigi fjölskyldur og þeir finni fyrir sársauka. Dauðdagi hvalanna sé langur og kvalarfullur, 

þeir séu skotnir með spjótum með sprengioddi sem rífur þá alla að innan (Bryndís Silja 

Pálmadóttir, 2018).  Ísland hefur fengið á sig slæma fjölmiðlaumfjöllun vegna hvalveiða og 

var meðal annars dregin upp dökk mynd af hvalveiðum Íslendinga þegar Hvalur Hf. veiddi 

blendingshval sumarið 2018. Hvalurinn var blendingur steypireyðar og langreyðar, en 
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steypireyður er friðaður og blendingahvalir eru afar fágætir (Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 

2018).  

 

Lesefni 

Ásrún Brynja Ingvarsdóttir. (2019). Vilja að skýrslan verði unnin upp á nýtt. Sótt af 
http://www.ruv.is/frett/vilja-ad-skyrslan-verdi-unnin-upp-a-nytt 

Bryndís Silja Pálmadóttir. (2018, 1. júlí). Segir hvali tilfinningaverur sem þurfi ekki að drepa. 
Fréttablaðið. Sótt af https://www.frettabladid.is/frettir/hvalir-eru-tilfinningaverur 

Edda Elísabet Magnúsdóttir, Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, Bjarni Kristófer Kristjánsson, Ester 
Rut Unnsteinsdóttir, Ingibjörg Svala Jónsdóttir, Freydís Vigfúsdóttir, ... Erpur Snær 
Hansen. (2019, 22. janúar). Ályktun vegna skýrslu um hvalveiðar. Sótt af 
https://vistis.is/2019/01/22/alyktun-vegna-skyrslu-um-hvalveidar/ 

Fjölga hvalir fiskum? (2011, 29. ágúst). Mbl.is. Sótt af 
https://www.mbl.is/frettir/forsida/2011/09/29/fjolga_hvalir_fiskum/ 

Jóhann Bjarni Kolbeinsson. (2018). ,,Blendingshvalir eru afar sjaldgæfir.“ Sótt af 
http://www.ruv.is/frett/blendingshvalir-eru-afar-sjaldgaefir 

Kristín Sigurðardóttir. (2019). Auknar hvalveiðar stækka fiskistofna. Sótt af 
http://www.ruv.is/frett/auknar-hvalveidar-myndu-staekka-fiskistofna 

Svavar Hávarðarson. (2017). Hvalir gefa meira en þeir taka. Sótt af 
http://www.visir.is/g/2017170429158 

 

Kennslan 
• Kennari gerir hugtakakort um viðfangsefnið með nemendum. 

• Nemendum skipt í hópa þar sem þeir kynna sér lesefni. Allir hópar lesa samantekt 

eða skipta greinum á milli sín og kynna fyrir hver öðrum.  

• Nemendur bæta í hugtakakort eftir að hafa kynnt sér viðfangsefnið.  

• Kennari velur á milli veggjakrots aðferðar, aðferðar sex hugsandi hatta og ef- 

aðferðarinnar (sjá kafla 2). 

Ef spurningar 

• Ef þið ættuð hvalaskoðunarfyrirtæki, hvaða rök mynduð þið beita til að mótmæla 

hvalveiðum?  

• Ef þú stundaðir hvalveiðar, hvaða áhrif hefði það á þitt fyrirtæki ef hvalveiðar yrðu 

bannaðar? 

• Ef enginn vill kaupa hvalkjötið, hvað á að gera við það? 

• Ef önnur spendýr væru drepin eins og hvalir, hvað fyndist okkur um það?  

• Ef við værum hvalafjölskylda, hvaða áhrif hefði það á okkur ef einn úr fjölskyldunni 

yrði veiddur?   

• Ef hvölum fækkar, hvaða áhrif gæti það haft á vistkerfi hafsins? 
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10.7 Er mikilvægt að vernda búsvæði dýra?  
 

Markmið með kennslunni er að nemendur geti: 
• útskýrt mikilvægi þess að dýr eigi búsvæði þar sem þau fá allar þarfir sínar uppfylltar 

(3),  

• greint frá dýri sem er að missa búsvæði sitt vegna ágengni mannsins og í framhaldi 

skipulagt þátttöku í aðgerðum sem fela í sér úrbætur (4), 

• skoðað og skráð atburði eða fyrirbæri sem snerta samspil manns og umhverfis og í 

framhaldi tekið virkan þátt í gagnrýnni umfjöllun um málið og gert tillögur um 

aðgerðir til bóta (7).  

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir). 

 

Lesefni/ kennsluefni 

Iceland Foods. (2018, 8. nóvember). Iceland’s Banned TV Christmas Advert... Say hello to 

Rang-tan [auglýsing]. Sótt af https://www.youtube.com/watch?v=JdpspllWI2o 

Róbert Jóhannsson. (2019). 1.200 dýrategundir eiga útdauða vísann. Sótt af 

http://www.ruv.is/frett/1200-dyrategundir-eiga-utdauda-visan 

Sunna Ósk Logadóttir. (2018). „Átakanleg sorg“ háhyrnings. Sótt af 

https://www.mbl.is/frettir/erlent/2018/08/01/atakanleg_sorg_hahyrningsins/ 

 

Kennslan 
• Nemendur horfa á Iceland auglýsinguna sem kveikju að viðfangsefni.  

• Kennari velur að fara yfir aðra hvora greinina í lesefni með nemendum og útskýrir 

áhrifin sem ágangur okkar á vistkerfi dýranna hefur á þau.  

• Nemendum skipt í hópa. Hóparnir fá það verkefni að finna dýrategund sem er í hættu 

vegna ágengis manna á búsvæði þeirra. Þeir kynna dýrategundina og hættuna sem 

hún stendur frammi fyrir. Síðan kemur hópurinn með tillögu um hvað mætti gera. 

• Hóparnir kynna verkefnin sín fyrir hinum í bekknum.  

• Kennari tekur saman efni og spyr „ef spurninga“ í lokin.  

 

Ef spurningar 
• Ef margar tegundir myndu deyja út, skiptir það einhverju máli?  

o Hvers vegna þarf að viðhalda fjölbreytileika tegunda í náttúrunni ?   

o Þurfum við villt dýr?  

• Ef manneskjur væru ekki til, myndu aðrar lífverur lifa betra lífi?  

• Ef við myndum lifa eins og við gerðum fyrir 1000 árum, hefðum við eins mikil áhrif á 

búsvæði dýra?  

https://www.mbl.is/frettir/erlent/2018/08/01/atakanleg_sorg_hahyrningsins/
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• Ef við fengjum tækifæri til að ákveða hvaða lífsgæðum manneskjan sem heild myndi 

fórna til að vernda búsvæði dýra, hvaða lífsgæði væru það?  

o Værum við til í færri vegi?  

o Værum við til í markvissa fólksfækkun?  

o Værum við til í að breyta mataræði okkar þannig að ræktun þyrfti minna 

langsvæði?  

o Værum við til í að hafa minna af alls konar hlutum í kringum okkur?  

o Eitthvað annað?  
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10.8 Eru dýr með tilfinningar? Ef svo er, hvaða dýr? 
 

Markmið með kennslunni er að nemendur geti: 
• Tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga um tilfinningar dýra, dregið ályktanir 

og skapað eigin merkingu um hvort dýr séu með sambærilega tilfinningar og 

maðurinn (1), 

• tekið eftir og rætt um tilfinningar dýra sem þau sjá og heyra um  og sýnt dýrum 

umhyggju (6). 

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir). 

 

Samantekt lesefnis 

Carl Stafina (2016) segir frá ýmsu skemmtilegu í sambandi við hvernig dýr hugsa og 

upplifa tilfinningar í TED fyrirlestri sínum sem getur verið góð kveikja í umræðuna. Jón 

Már Halldórsson (2013) svarar svo spurningunni hvort dýr geti dáið úr ástarsorg á 

Vísindavefnum með því að fara yfir sorgareinkenni sem dýr hafa sýnt þegar þau missa 

afkvæmi eða félaga. Einkennin geta verið til dæmis minni áhugi á leik, minnkuð matarlyst, 

aukin svefnþörf og fleira. Að lokum er frétt um háhyrning sem átti kálf sem drapst fljótlega 

eftir fæðingu. Kýrin hélt hræinu af kálfinum á floti og synti með hann vikum saman og 

ástand hennar var orðið þannig að vísindamenn höfðu miklar áhyggjur af því hvort hún 

myndi hafa það af. Það benti allt til þess að hún syrgði kálfinn sinn á sama hátt og við 

syrgjum ástvini (Sunna Ósk Logadóttir, 2018). 

 

Lesefni 

Carl Stafina (2016). What animals are thinking and feeling, and why it should matter. Sótt af 

https://www.youtube.com/watch?v=-wkdH_wluhw 

Jón Már Halldórsson. (2013). Geta dýr dáið úr ástarsorg? Sótt af 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=64140 

Sunna Ósk Logadóttir. (2018). „Átakanleg sorg“ háhyrnings. Sótt af 

https://www.mbl.is/frettir/erlent/2018/08/01/atakanleg_sorg_hahyrningsins/ 

 

Kennslan 
• Kennari lætur nemendur horfa á Ted fyrirlestur Carl Stafina (2016) og kennari fer yfir 

hinar tvær greinarnar í lesefninu með nemendum.  

• Nemendum skipt í hópa þar sem þeir eiga að leita eftir dæmi um það að dýr hafi sýnt 

tilfinningar. Allir hópar kynna svo það sem þeir fundu fyrir hinum í bekknum. Þeir 

segja einnig hvort þeir telja að dýrið sé með tilfinningar sem svipar til okkar eigin. 

• Kennari notar ef- aðferð með nemendum. Sjá kafla 2 og spurningar hér að neðan. 

 

https://www.mbl.is/frettir/erlent/2018/08/01/atakanleg_sorg_hahyrningsins/
https://www.mbl.is/frettir/erlent/2018/08/01/atakanleg_sorg_hahyrningsins/
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Ef spurningar 

• Ef dýr hafa tilfinningar, hvaða dýr væru það sem geta upplifað tilfinningar?  

• Ef dýr hafa tilfinningar, hvaða tilfinningar geta þau upplifað?  

• Ef dýr hafa ekki tilfinningar, hvernig væru samskipti þeirra á milli?  

• Ef dýr hafa ekki tilfinningar, hvernig væru þeirra samskipti við okkur?  
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10.9 Dýr í útrýmingahættu, skipta þau einhverju máli?  
 

Markmið með kennslunni er að nemendur geti: 
• Útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum (3),  

• greint frá dýri í útrýmingarhættu og af hverju það er í hættu og  í framhaldi skipulagt 

þátttöku í aðgerðum sem fela í sér úrbætur (4), 

• tekið eftir og rætt um dýr í útrýmingarhættu og  dýr sem þegar eru dáin út og gert 

grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði okkar og náttúru, sýnt að þau vilji vernda 

náttúruna og rökrætt eigin skoðun á því (6),  

• skoðað og skráð dýr í útrýmingarhættu vegna samspils manns og umhverfis, í 

framhaldi tekið virkan þátt í gagnrýnni umfjöllun um málið og gert tillögur um 

aðferðir til bóta (7).  

(Markmiðin eru númeruð þannig að það sést undir hvaða hæfniviðmið Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) á bls. 3 þau falla undir). 

 

Samantekt lesefnis/ kennsluefnis 

Heimildarmyndin Vanishing segir frá því að í sögu jarðar hafi dýr dáið út í stórum stíl fimm 

sinnum í sögu lífsins, eitt skiptið var þegar risaeðlurnar dóu út. Núna stöndum við frammi 

fyrir því að slíkt hið sama gæti verið að gerast í sjötta sinn, en í þetta skipti af 

mannavöldum. Ágengni mannsins á búsvæði dýra, mengun, ofveiði og fleira er um að 

kenna.  Í heimildarmyndinni eru tekin dæmi um fíla, kóralrif (og dýr sem búa í því), 

albatross (stór sjávarfugl), býflugur og fækkun dýrategunda í regnskóginum. Þetta hefur 

ekki aðeins áhrif á dýrin, heldur einnig framtíðar kynslóðir manna. Það að dýrategundir séu 

að deyja út getur haft slæm keðjuverkandi áhrif á vistkerfið sem getur reynst ómögulegt að 

snúa við (Vanishing: The extinction crisis is worse than you think, 2017). 

Í nýrri rannsókn vísindamanna við háskólann í Queensland í Ástralíu og 

dýraverndarsamtakanna Wildlife Conservation Society kemur fram að um 1.200 

dýrategundir séu nú í hættu í 90% búsvæða sinna vegna til dæmis landbúnaðar, 

þéttbýlisþróunar, næturlýsingar, vega, járnbrauta og fleira.  Því hafa stofnar þessara 

dýrategunda minnkað mikið og eiga þær í mikilli hættu á að deyja út verði ekkert gert 

(Jóhann Róbertsson, 2019). 
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Kennslan 
• Kennari gerir hugtakakort um viðfangsefnið með nemendum. 

• Nemendur horfa á bæði myndböndin og fara yfir fréttina með kennara. 

• Nemendum skipt í hópa þar sem þeir velja sér dýrategund í útrýmingahættu eða 

tegund sem þegar er útdauð.  

• Hóparnir kynna tegundina fyrir bekknum og ástæðu þess að hún er í hættu/ útdauð 

og hvað er hægt eða hefði verið hægt að gera. 

• Ef kennari vill getur hann farið lengra með verkefnið og notað veggjakrots aðferð, 

aðferð sex hugsandi hatta og ef- aðferðina. 
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11 Námsmat 

Mikilvægt er að veita nemendum leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig gengur að 

ná námsmarkmiðum. Námsmatið er ætlað að veita nemendum hvatningu til að ná betri 

árangri en einnig er það til að kennarar geti fylgst með því hvernig nemendum og 

nemendahópum gengur  og til að átta sig á því hvernig aðstoð nemendur gætu þurft. 

Námsmatið veitir einnig upplýsingar fyrir nemendur sjálfa, foreldra, kennara, aðra skóla og 

skólayfirvöld um gengi i námi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011: bls. 27).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Almennut hluri/ 2011, bls. 28) á námsmat að vera 

áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt. Það á einnig að vera fjölbreytt og í 

samræmi við áherslur í skólastarfinu. Hér að neðan koma fjórar tillögur að námsmati sem 

hægt er að nýta sér í verkefnunum.  
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11.1 Sjálfsmat 

Nemendur gætu fengið blað í upphafi verkefnis þar sem markmið eru mjög skýr. Þegar 

nemandi hefur unnið vinnuna metur hann sig sjálfan eftir því hversu vel hann telur sig hafa 

náð að uppfylla markmiðin og skilar til kennara. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(Almennur hluti/ 2011, bls. 28) á að hjálpa börnum til raunhæfs sjálfsmats og gera þeim grein 

fyrir markmiðum. Þess vegna er gott fyrir nemendur að fá af og til að meta eigið gengi og 

hafa námsmarkmið skýr og greinileg.  

Dæmi um matsblað  

 

Nemendur í hópnum: ______________________________________ 

 

Hæfniviðmið (þættir metnir til einkunnar) - að nemendur geti:  Einkunn 

Útskýrt þarfir húsdýra í haldi. 

 

Tekið eftir aðbúnaði húsdýra og sýnt skilning og umhyggju fyrir hvaða atriði auka 
lífsgæði þeirra,  og rökrætt eigin skoðun á hvernig aðbúnaður þeirra ætti að vera.  

 

Skoðað og skráð hvernig þeim finnst aðstæður húsdýra ættu að vera og tekið þátt í 
gagnrýnni umfjöllun um þær og tillögur um aðgerðir til bóta. 

 

 

Kvarði Námssvið 

A Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

B+ B hæfni náð og að hluta til A hæfni. 

B Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

C+ C hæfni náð og að hluta til B hæfni. 

C Sæmileg hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

D Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

   

(Matskvarði úr Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti/ 2011, bls. 56). 
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11.2 Jafningjamat 

Hver hópur fær matsblað til að meta annan hóp. Nemendur fá matsblað í upphafi verkefnis 

svo allir hafi góða yfirsýn yfir það hvernig þeir eru metnir og hvernig á að meta aðra. 

Dæmi um matsblað  

 

Nemendur í hópnum: _______________________________________ 

 

Hæfniviðmið (þættir metnir til einkunnar) - að nemendur geti:  Einkunn 

Útskýrt þarfir minka í náttúrunni. 

 

Greint frá stöðu mála í loðdýrarækt á Íslandi, og í framhaldi skipulagt þátttöku í 
aðgerðum sem fela í sér úrbætur. 

 

Tekið rökstudda afstöðu til loðdýraræktar og komið með töllögur um hvernig megi 
bregðast við breytingum en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er margt óvisst og 
flókið. 

 

Tekið upplýsta afstöðu til loðdýraræktar út frá upplýsingum, dregið ályktanir og 
skapað eigin merkingu. 

 

Beitt mismunandi sjónarhornum og gagnrýnni hugsun við mótun og miðlun 
viðfangsefna á skapandi hátt. 

 

 

Kvarði Námssvið 

A Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

B+ B hæfni náð og að hluta til A hæfni. 

B Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

C+ C hæfni náð og að hluta til B hæfni. 

C Sæmileg hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

D Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

  

(Matskvarði úr Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti/ 2011, bls. 56). 
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11.3 Kennari metur hópinn 

Kennari metur hvern hóp þegar þeir kynna sinn hluta verkefnisins. Allir nemendur fá 

matsblaðið í upphafi svo þeir hafi góða yfirsýn um það hvernig þeir eru metnir strax í 

upphafi. 

 Dæmi um matsblað  

 

Nemendur í hópnum: ________________________________________ 

 

Hæfniviðmið (þættir metnir til einkunnar) - að nemendur geti:  Einkunn 

Skoðaðu tilraunir á dýrum útfrá mismunandi sjónarhornum og notað 
gagnrýna hugsun við að móta og miðla skoðun sína á viðfangsefninu.  

 

Tekið rökstudda afstöðu til tilrauna á dýrum og komið með tillögur að því 
hvaða nálgun við viljum taka en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er 
margt óvisst og flókið.  

 

Tekið eftir og rætt atriði sem tengjast tilraunum á dýrum, gert grein fyrir 
áhrifum þeirra á lífsgæði manna og dýra, sýnt umhyggju og rökrætt eigin 
skoðun á því. 

 

 

Kvarði Námssvið 

A Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

B+ B hæfni náð og að hluta til A hæfni. 

B Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

C+ C hæfni náð og að hluta til B hæfni. 

C Sæmileg hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

D Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

  

(Matskvarði úr Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti/ 2011, bls. 56). 
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11.4 Leiðsagnarmat 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Almennur hluti/ 2011, bls. 28) á að leggja áherslu á 

leiðsagnarmat í skólum.  Þar eiga nemendur að velta fyrir sér námi með kennurum sínum til 

að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna næst. Þetta mætti til dæmis 

gera með skriflegri eða munnlegri umsögn. Sem dæmi mætti skilja eftir nokkrar línur á 

matsblaði þar sem kennari myndi hrósa nemendum fyrir tvennt og gefa eitt ráð.  
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