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Útdráttur 

Gæludýr eru nú til dags orðin mjög algeng á heimilum fólks. Ástæðan fyrir því að 

fjölskyldur vilja halda gæludýr getur þó verið af ýmsum toga, bæði af félagslegum og 

tilfinningalegum ástæðum en einnig sem áhugamál. Börn geta notið góðs af því að 

umgangast gæludýr og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á að börn sem 

umgangast gæludýr séu betur stödd á tilfinningasviðinu sem og því félagslega. Ég 

ákvað að kafa dýpra í þetta efni og kynnti mér þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

börnum og dýrum og hvaða áhrif gæludýr geta haft á börn. Einnig tek ég saman 

gagnlegar hugmyndir um það sem leikskólakennarar geta gert til að tengja dýr og 

náttúru við leikskólastarfið. 
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1. Inngangur 

Íslensk náttúra er eitt af því fallegasta sem við íslendingar eigum og oftast þarf ekki 

að fara langa vegalengd til að njóta hennar. Stundum gleymist hversu lánsöm við 

íslendingar erum, við eigum til að mynda alltaf nóg af fersku vatni á meðan sum lönd 

þurfa að kaupa vatn annarsstaðar að. Maður hefur það á tilfinningunni að sú kynslóð 

sem elst upp í dag þyki þetta sjálfsagður hlutur þar sem hún þekkir ekkert annað. 

Mikil breyting hefur átt sér stað frá því afar okkar og ömmur ólust upp og ef farið er 

nokkra áratugi aftur í tímann var mun algengara að fjölskyldur byggju í sveitum 

heldur en í borgum. Þar af leiðandi hafði sú kynslóð fleiri tækifæri til að kynnast 

sveitalífi heldur en börn sem alast upp nú til dags. Í nútímasamfélagi stækkar 

íbúabyggðin ört og umferðarhljóð og mikill asi einkennir okkar daglega líf. En eiga 

þau börn sem alast upp í dag ekki fullan rétt á því að kynnast náttúrunni og því sem 

hún hefur að geyma eins og tíðkaðist hér áður fyrr? 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) segir: 

     Lífsafkoma mannsins, líf hans og heilsa er háð náttúrunni og náttúruöflunum. Þekking á  
     náttúrunni og fyrirbærum hennar er því manninum lífsnauðsynleg….. Opna þarf augu barns  
     fyrir fegurð náttúrunnar og vekja virðingu fyrir henni og ábyrgðarkennd…Í leikskóla ber að  
     fræða börn um náttúruna, umhverfið og verndun þess. Þetta má gera með því að ræða um dýr,    
     plöntur, árstíðir, veðurfar, ræktun, umgengni um náttúruna og fleira.  

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 26) 
      

     Ég tel að það sé eitt af hlutverkum leikskóla að kynna náttúruna fyrir börnunum. 

Þær leiðir sem hægt er að fara eru margar og getur hver og einn farið sína leið, allt 

eftir áhugasviði viðkomandi. Í þessari ritgerð verður farið ítarlega í þær aðferðir sem 

leikskólakennarar geta nýtt sér í starfi með börnum og hvernig þeir geta tengt 

umfjöllun um dýr og aðra náttúru inn í leikskólastarfið. Auk þess að koma með 

hugmyndir verður fjallað um leikskóla sem sérhæfa sig í dýrahaldi og þann ávinning 

sem börn hljóta af því að umgangast dýr. Samskipti barna og dýra hafa ekki verið 

mikið rannsökuð ef miðað er við aðra þætti sem rannsakaðir hafa verið viðkomandi 

börnum. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna flestar fram á að dýr hafa almennt 

jákvæð áhrif á börn og geta jafnvel hjálpað þeim heilmikið en nánar verður fjallað um 

þennan þátt í kafla um gildi gæludýra í lífi barna. 

 

 

 



 5 

2. Nám barna 

Á síðastliðinni öld voru sálfræðingar mjög uppteknir af því að gera athuganir á því 

hvernig einstaklingar lærðu. Grunnhugmyndir þessara fræðimanna voru að 

einstaklingar lærðu mest af umhverfi sínu og því áreiti sem verður á vegi þeirra í hinu 

daglega amstri. Rússneski lífeðlisfræðingsins Ivan Pavlov sem var uppi á árunum 

1849 til 1936 var einn af þessum fræðimönnum og sá fyrsti sem kannaði eðli 

mannlegrar hegðunar með því að notast við dýr. Þau dýr sem Pavlov notaði voru 

hundar og rottur og skoðaði hann viðbrögðin hjá dýrunum við mismunandi áreiti. 

Pavlov taldi að svörun dýranna væri ekki ósvipuð og hjá okkur mönnunum, þ.e. ef 

dýrunum líkaði eitthvað þá komu þau með jákvæða svörun en ef þeim mislíkaði 

eitthvað þá varð svörunin neikvæð. Þetta kallaði Pavlov virka skilyrðingu sem lýsir 

sér þannig að t.d. þegar hundur sér mann koma með kjötbita þá byrjar hann að slefa. 

Hundurinn fer því ósjálfrátt að tengja manninn við athöfnina að éta og þar með á nám 

sér stað hjá hundinum (Aldís Guðmundsdóttir, 1988, bls. 159). 

     Hegðun flestra dýra einkennist af því að þau læra „af reynslunni“ og gildir    

     það líklega öðru fremur um manninn. „Svo lengi lærir sem lifir“ segir máltækið og   

     má til sanns vegar færa.  

(Aldís Guðmundsdóttir, 1988, bls. 158) 

 

     Margar kenningar um nám barna hafa litið dagsins ljós eftir þetta og hafa þær haft 

mikil áhrif á hugmyndir okkar um nám og kennslu ungra barna. Hinn merki 

heimsspekingur og menntafrömuður John Dewey sem var uppi á árunum 1859 til 

1952 kom fram með kenningu um að börn lærðu best í gegnum reynslu sína og er hin 

fræga setning „learning by doing“ komin frá honum. Dewey lagði ríka áherslu á 

hlutverkaleik barna því í gegnum hann fengju börn tækifæri til að nýta þá reynslu sem 

þau hafa öðlast. Hlutverkaleikurinn væri jafnframt góð æfing í samskiptum við önnur 

börn og til að tjá hugmyndir sínar í leik. Það má segja að Dewey hafi haft mikil áhrif á 

leikskólastarf og er erfitt að finna leikskóla sem vinnur ekki eftir hugmyndum hans að 

einhverju leyti. Flestir leikskólar í dag eru til að mynda með einhverskonar 

heimiliskrók þar sem börnin geta notið sín í frjálsum leik og sett sig inn í mismunandi 

hlutverk. Þetta er aðeins brot af þeim áhrifum sem Dewey hefur haft á skólastarf og 

nú þykir sjálfsagður hlutur að hafa hugmyndir hans að leiðarljósi í skólastarfinu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 29-30). Sálfræðingurinn Jean Piaget sem var uppi á 

árunum 1896 til 1980 kom einnig fram með kenningar um nám og út frá hans 
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kenningum þróaðist hugtakið persónuleg hugsmíðahyggja. Eitt af því sem 

hugsmíðahyggjan leggur áherslu á er að þekking einstaklingsins sé afurð þess sem 

hann hefur fengið úr reynslu sinni. Hver og einn beri ábyrgð á eigin þekkingu, hún 

flyst ekki sjálfkrafa á milli manna heldur þurfi einstaklingurinn að búa hana til sjálfur. 

Það er því grundvallaratriði að nemandinn sé virkur í námi sínu og til þess að ýta 

undir það þarf námsumhverfið að vera auðugt, opið og námshvetjandi (Þuríður 

Jóhannsdóttir, e.d.).  Hugsmíðahyggjan hefur þróast inn á leikskólum og er t.d. vinsæl 

leið í kennslu ungra barna. Í könnunaraðferðinni (e. Project approach) ráða börnin 

miklu sjálf um val viðfangsefnis og leiðum sem fara má í náminu og áhersla er lögð á 

að læra með því að spyrja spurninga og leita svara við þeim. Þetta er aðeins brot af því 

helsta um könnunaraðferðina en henni verða gerð betri skil hér síðar. 

     Sálfræðingur að nafni Lev Vygotsky taldi að nám ætti sér stað í gegnum samskipti 

barns og fullorðins. Hann talaði um ,,svæði mögulegs þroska” sem væri munurinn á 

því sem barnið skilur án aðstoðar og þess sem barnið skilur með hjálp fullorðins eða 

þroskaðra félaga. Vygotsky taldi gífurlega mikilvægt að kennarar aðstoðuðu og hvöttu 

nemendur sína við að leysa erfið verkefni því þannig myndu börnin þroskast betur. 

Samkvæmt kenningu Vygotsky þurfa uppalendur að fylgjast vel með börnunum og 

vita hvenær þeir eiga að grípa inn í og hvenær ekki (Shaffer, 1990, bls. 248-249). 

     Hafa þarf í huga að börn læra á mismunandi hátt og jafnvel í ólíkum aðstæðum, 

það er því mikilvægt að kennarar beiti ólíkum kennsluaðferðum þegar við á. Howard 

Gardner setti fram kenningu um fjölgreindir fyrstur manna árið 1983. Samkvæmt 

fjölgreindakenningunni búa menn yfir átta mismunandi greindum, þær eru málgreind, 

rök og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og að lokum umhverfisgreind. 

     Börn búa yfir ólíkri hæfni í greindunum átta þannig að tiltekin aðferð getur hentað einum  

     hópi barna en öðrum ekki.  

(Armstrong,  2001, bls.  63) 

 

     Kennarar þurfa því að vera meðvitaðir um hvaða kennsluaðferðir henti hverju 

barni og leggja áherslu á að koma til móts við mismunandi greindir í starfinu svo að 

öll börnin fái að nýta sína þróuðustu greind á einhvern hátt yfir daginn. Kennsluaðferð 

eins og sú að vera með börnunum úti og leyfa þeim að uppgötva og spyrja spurninga 

sjálf getur til að mynda verið mun árangursríkari aðferð heldur en að kennarinn stafi 

allt ofan í barnið í kennslustofunni (Armstrong, 2001, bls. 62-63). 
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3. Af hverju fær fólk sér gæludýr? 

Gæludýr hafa lengi verið vinsæl á heimilum, hvort sem um er að ræða 

barnafjölskyldur eða ekki. Fyrsta gæludýrið sem talið er að hafi komið inn á heimili 

manna er hundurinn og var þá byrjað að líta á hann sem hluta af fjölskyldunni. Það er 

þó hægt að rekja dýrahald fólks langt aftur í tímann því á tímum indíánanna átti fólk 

gæludýr á borð við fugla, slöngur og apa svo eitthvað sé nefnt. Dýrin hafa því lengi 

fylgt manninum en bara á ólíkan hátt (Madsen, 1988, bls. 101). 

     Hvað er það sem fólk sækist eftir þegar það fær sér gæludýr? Er það af því að fólk 

er einmana eða vill fólk eiga gæludýr til að vera eins og allir aðrir eða liggja aðrar 

ástæður að baki? Sumir fá sér gæludýr af tilfinningalegum ástæðum og telja sér trú 

um að dýrin geti hjálpað þeim í gegnum erfiða tíma. Það má vel vera að gæludýr eins 

og t.d. hundur geti hjálpað sumu fólki sem á erfitt, þeir taka alltaf vel á móti eiganda 

sínum þegar hann kemur heim og stundum er eins og þeir brosi til manns. Hitt er 

annað mál að það er mikil vinna að eiga gæludýr og þess vegna verður fólk að vera 

meðvitað um alla þá vinnu sem fylgir því að halda gæludýr áður en dýrið kemur inn á 

heimilið. Aðrir fá sér gæludýr af félagslegum ástæðum, dýr geta gefið svo ótrúlega 

mikið af sér og hægt er að skapa alveg sérstakt samband á milli manneskju og 

gæludýrs ef rétt er farið að, þ.e. ef dýrinu líður vel og það treystir eiganda sínum 

fullkomlega. Enn aðrir líta á gæludýrið sitt sem áhugamál en það er tiltölulega nýleg 

hugsun hjá fólki (Madsen, 1988, bls. 102-108). Dæmi um slík gæludýr eru t.d. 

hreinræktaðir hundar eða kettir sem fólk leggur mikla vinnu í að þjálfa og sumir mæta 

jafnvel með dýrin sín á námskeið til að læra hvernig sé best að kenna þeim góða siði. 

Til gamans má geta að nú til dags er ekki óalgeng sjón að sjá hunda og þá aðallega 

litla hunda sem eru klæddir í peysur og úlpur, jafnvel þó það sé algjör óþarfi fyrir 

dýrið, það er því óhætt að segja að fólk fái sér gæludýr af mismunandi ástæðum sem 

er auðvitað hið besta mál svo framarlega sem dýrinu líður vel  

     Rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum og dýrum sýna flestar fram á að börn 

hafa unun af því að vera í kringum gæludýr (Melson, 2003). Bandaríkjamenn hafa 

rannsakað þetta og komist að því að ung börn sækja mjög í dýr. Þegar barn sér 

gæludýr er ekki óalgengt að það vilji nálgast dýrið og helst af öllu klappa því vel og 

lengi. Ef barnið treystir sér ekki til þess að klappa dýrinu gæti það hins vegar sýnt 

önnur viðbrögð eins og að brosa eða hlæja. Börn sækjast einnig mikið í að halda á 

dýrum og jafnvel herma eftir hljóðunum sem dýrin gefa frá sér, sérstaklega þegar um 
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hunda er að ræða. Þetta eru allt einkenni sem flestir kannast við þegar börn eru í 

kringum dýr og er greinilegt að það er eitthvað við dýrin sem gerir það að verkum að 

börn sækja sérstaklega mikið í þau (Melson, 2003). 

     Rannsóknir sýna einnig fram á að dýr hafi góð áhrif á félags og tilfinningaþroska 

barna. Árið 1985 var gerð athugun í bandaríkjunum á því hverjir væru tíu 

mikilvægustu einstaklingar í lífi barna (Melson, 2003), niðurstaða rannsóknarinnar 

sýndi að sjö til tíu ára gömlum börnum fannst gæludýrin sín ekki minna mikilvæg 

heldur en aðrir fjölskyldumeðlimir og að meðaltali nefndi hvert barn tvö gæludýr. Af 

þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að sum börn líta á gæludýrin sín sem félaga 

sem þeim þykir vænt um, alveg eins og aðra fjölskyldumeðlimi (Melson, 2003). 

Gæludýrahald hjá fjölskyldum er alltaf að færast í aukana og ef miðast er við 

bandaríkin er gæludýrahald algengara hjá barnafjölskyldum. Tölur sem komu árið 

1997 sýna að 70% af barnafjölskyldum eiga gæludýr og ef skoðaðar eru allar 

fjölskyldur sem eiga börn eldri en sex ára þá eru 78% af þeim eigendur gæludýra 

(Melson 2003). Fjölskyldur sem eiga gæludýr eru því í miklum meirihluta samkvæmt 

þessum tölum og af þessu má einnig draga þá ályktun að foreldrar fái sér oft gæludýr 

fyrir börn sín. Það er ekki óalgengt að heyra börn suða í foreldrum sínum um að þeim 

langi í hund, kisu eða jafnvel hamstur og eru líklega einhverjir foreldrar sem fá sér 

gæludýr til að losna undan eilífðar suði hjá barninu sínu. En það er líka mikið af 

fullorðnu fólki sem hefur gaman af gæludýrum og það að öllum í fjölskyldunni líki 

jafn vel við dýrið hlýtur því að stuðla að sem mesti ánægju, bæði fyrir menn og dýr.  

 

3.1 Gæludýr sem meðferðarúrræði 

Gæludýr hafa verið notuð sem meðferðarúrræði og hafa stofnanir eins og elliheimili 

og unglingaheimili notið góðs af því að fá gæludýr í heimsókn reglulega. Dýr geta 

haft mjög jákvæð áhrif á börn og fullorðna sem eiga erfitt t.d vegna þunglyndis eða 

annarra veikinda. Til eru raunveruleg dæmi um fólk sem hefur náð að koma sér upp úr 

félagslegri einangrun með hjálp dýra á borð við hunda, en þeir eru sérstaklega 

gagnlegir þegar kemur að því að byggja upp veika einstaklinga. Hundar geta einnig 

verið þjálfaðir fyrir fólk sem er blint eða sér mjög illa og er þá sambandið á milli 

manns og hunds alveg sérstakt. Hundurinn verður þar af leiðandi ómissandi 

hjálpartæki eiganda síns og fylgir honum hvert sem hann fer (Madsen, 1988, bls. 130-

132).  
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     Bandaríkjamenn hafa notað gæludýr sem meðferðarúrræði fyrir börn með sérþarfir 

eins og ofvirkni, athyglisbrest, einhverfu og ýmis önnur hegðunarvandamál (Kahn og 

Kellert, 2002, bls. 179). Ein aðferð sem notast hefur verið við er að færa börnin frá 

sínu venjulega umhverfi yfir í félagslegt umhverfi eins og dýragarð. Þar eru börnin 

látin hirða dýrin sem felst í því að hreinsa búrin hjá þeim, gefa þeim að borða og sjá 

til þess að dýrunum líði vel. Ef börnin vilja halda á dýrunum er þeim einnig kennt að 

gera það á réttan hátt svo dýrinu líði ekki illa. Börnin koma í dýragarðinn í tvo til 

fimm tíma á viku og sinna þá hinum ýmsu verkum sem fylgja því að vinna í 

dýragarði. Kennari sér til þess að börnin umgangist dýrin að virðingu og kennir þeim 

að tala blíðlega við þau og hreyfa sig ekki of snögglega t.d. þegar þau eru að gefa 

dýrunum að borða. Sá ávinningur sem börn hljóta af þessu er að sú hegðun sem þau 

eru vön að sýna og hefur viðgengist gildir ekki á stað eins og dýragarði. Börn komast 

ekki hjá því að einbeita sér meira en vanalega þegar þau umgangast dýr og þau 

uppgötva einnig margt sem þau hafa kannski aldrei hugsað um áður t.d í sambandi við 

umhyggju og velferð dýra. Þessi áhrif sem dýr hafa á börn sýna enn og aftur hversu 

mikilvægt er að koma börnum í snertingu við dýr þó það sé ekki nema í litlum mæli 

(Kahn og Kellert, 2002, bls. 180-182).  

     Hér á landi hafa hestar verið mikið notaðir sem meðferðarúrræði fyrir fötluð börn. 

Þetta meðferðarúrræði hefur nú fengið viðurkenningu hjá heilbrigðisyfirvöldum þar 

sem komið hefur í ljós að hestar geta komið í staðin fyrir sjúkraþjálfun. Fötluð börn 

sýna mörg hver góðan árangur eftir sjúkraþjálfun á hestbaki enda reynir mjög á 

jafnvægi og einbeitingu að sitja hest. Ekki skemmir svo fyrir að börnin eru jafnframt 

að upplifa tengsl við hestinn sem veitir þeim mun meiri ánægju heldur en að vera í 

hefðbundinni sjúkraþjálfun. („Sjúkraþjálfun á hestbaki viðurkennd“, 2007).      
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3.2 Gildi gæludýra í lífi barna 

Börn koma frá mismunandi heimilum og búa við misjafnar aðstæður, samt sem áður 

geta þau þroskast eðlilega þó svo að uppeldisáherslurnar séu gjör ólíkar eftir 

heimilum.  

     Í fyrsta lagi verður að muna að eðlilegt uppeldi getur tekið á sig ýmsar myndir og   

     ótal leiðir liggja frá vöggu til manndóms. 

(Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls. 86) 

Umhverfið sem börnin alast upp við hefur gífurleg áhrif á hegðun þeirra og þroska en 

þeir umhverfisþættir sem hafa mest áhrif á þroska barns eru þeir sem eru viðvarandi. 

Börn eru jafn ólík og þau eru mörg og einnig er mismunandi hversu óhrædd þau eru, 

t.d. í sambandi við dýr. Það er eins og sum börn hræðist ekki neitt á meðan önnur börn 

eru róleg og hikandi í eðli sínu. Það að barn óttist t.d hunda þarf ekki að þýða að 

barnið hafi slæma reynslu af hundum, sum börn eru einfaldlega varkárari en önnur 

börn (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls. 86-87).  

     Dýr geta verið ólík eins og við mannfólkið, t.d. eru sumir kettir rólegir og blíðir í 

eðli sínu á meðan aðrir eru styggir og eiga það til að klóra þá sem reyna að nálgast þá. 

Þetta eru börn mjög fljót að skynja, ef barn veit að kisan getur klórað þá nálgast 

barnið kisuna rólega og lærir hvernig best sé að nálgast hana án þess að hún bregðist 

illa við því. Ef barn þekkir aftur á móti kisu sem er róleg og blíð þá nálgast barnið 

hana mun ákveðnara heldur en grimmu kisuna. Þetta er gott dæmi um það hvernig 

dýrin geta þjálfað börn í samskiptum því við nálgumst einnig fólk á mismunandi hátt, 

allt eftir því hvernig einstaklingarnir eru. Þetta styður einnig kenningu John Deweys 

um að börn læri best í gegnum reynslu sína, ef barn lendir t.d í því að köttur klóri það 

þá sýnir barið að öllum líkindum meiri varkárni næst þegar það sér kisu (Kahn & 

Kellert, 2002, bls. 155). 

     Börn sem alast upp við að hafa gæludýr 

á heimilinu geta notið góðs af dýrunum þó 

svo að sumir geri sér ekki alltaf 

almennilega grein fyrir því. Flestar þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á gildi 

gæludýra í lífi barna sýna fram á að þau 

börn sem eiga gæludýr eru oft mun betur 

stödd á tilfinningasviðinu sem og því 

félagslega (Melson, 2003). Til að skilja þetta betur þá er maður aldrei einn þegar 
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maður á gæludýr og börnum finnst strax betra að vera með dýrinu sínu heldur en að 

vera með engum. Það gefur börnum góða tilfinningu fyrir að vera elskaður 

skilyrðislaust ef þau eiga t.d. gæludýr eins og hund. Þeir taka alltaf vel á móti eiganda 

sínum á meðan við mannfólkið eigum okkar góðu og slæmu daga til skiptis og oft á 

tíðum látum við óþarfa áhyggjur bitna á okkar nánasta fólki án þess að meina neitt 

með því (Madsen, 1988, bls. 119). 

      Danski dýralæknirinn og náttúrufræðikennarinn Bent Leicht Madsen sem stundað 

hefur rannsóknir á börnum og dýrum gaf út bókina Børn, dyr og natur sem kom út 

árið 1988. Hann talar um í bókinni að börn sem umgangast dýr mikið séu skrefi á 

undan öðrum börnum í samskiptum án orða sem komi m.a. fram í því að eiga auðvelt 

með að ráða í svipbrigði og líkamsmál fólks og dýra (Madsen, 1988, bls. 115-116). 

Gæludýrahald er að mati Madsen heppileg leið til að kenna börnum að bera ábyrgð 

vegna þess að því fylgir gífurleg vinna að halda dýr. Það þarf að gefa þeim reglulega 

að borða, hreyfa þau, halda þeim hreinum og leika við þau. Börn hafa mjög gaman af 

því að gefa dýrum að borða og t.d. er mjög vinsælt að foreldrar fari með börn sín 

niður á tjörn til að gefa öndunum brauð. (Madsen, 1988, bls. 23). Þegar dýr sjá börn 

með mat verða þau oft spakari en þau eru vön og finna börnin þar af leiðandi að dýrin 

hafa mikinn áhuga á þeim, gæti það því verið ástæðan fyrir því að börnum finnst 

svona skemmtilegt að gefa dýrum að borða.  

     Margir kannast við að sjá ung börn með einhvers konar tuskudýr sem þau sofa með 

á nóttinni eða hafa hjá sér á daginn til að veita þeim öryggi. Á því má sjá að dýr eru 

snemma farin að vekja áhuga hjá börnum. Samkvæmt Madsen er algengt að fleiri 

leikföng séu inni á heimilum barna sem eiga gæludýr heldur en á heimilum sem engin 

dýr eru á. Jafnframt telur hann að mikill dýraáhugi barna geti leitt til þess að þau leiki 

sér meira og eru leikirnir þá oft á tíðum tengd dýrum barnanna. Það að börn geti 

sokkið sér auðveldlega í leik, hvort sem um er að ræða dýraleiki eða aðra leiki er 

jákvætt í alla staði og sýnir að þau eru að æfa sig í samskiptum og sjálfsmynd þeirra 

að mótast hægt og rólega. Ekki er óalgengt að börn haldi að leikföngin þeirra séu 

lifandi og jafnvel húsgögnin á heimilinu líka. Ástæðan fyrir þessu er ef til vill sú að ef 

barn meiðir sig t.d. á hillu þá segja foreldrar oft, „ljóta hilla“ og þar með halda börnin 

að hillan sé lifandi hlutur en ekki eitthvað dautt húsgagn. Gæludýr geta auðveldað 

börnum mjög skilningin á því hvað er dautt og hvað er lifandi og það að börn 

umgangast lifandi dýr er mjög hentug leið til að láta börnin öðlast þennan skilning 

betur (Madsen, 1988, bls. 119-121). 
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5. Dýr í leikskólastarfi 

Í nútíma samfélagi er alltaf að færast í vöxt að börn alist upp í bæjum og borgum án 

þess að hafa nokkur tímann kynnst dýrum eða náttúru af eigin raun. Þau áhrif sem dýr 

geta haft á börn þegar snerting og samskipti eru annars vegar eru mjög þroskandi og 

árangursrík uppeldisleið. Nauðsynlegt er að foreldrar hugi að því að mikilvægt er fyrir 

börn að njóta sem fyrst eðlilegra samskipta við dýr og náttúru ef möguleiki er á því. 

Ástæðan fyrir því að börn nú til dags hafa ekki eins mikil tækifæri til að umgangast 

dýr og náttúru eins og tíðkaðist áður fyrr er sú að flestar fjölskyldur búa nú í bæjum 

og borgum og eru ættartengsl þeirra við íbúa í sveitum ekki lengur til staðar í sama 

mæli og áður var. Einnig er ekki eins mikill mannskapur á sveitabýlum í dag og þar af 

leiðandi ekki auðvelt að koma börnum fyrir í sveit (Arngrímur Kristjánsson, 1954, 

bls. 141-145). Hvernig geta leikskólar komið til móts við þau börn sem aldrei hafa 

umgengist dýr og hafa ekki tök á því heima við? Leikskólakennarar geta gert ýmislegt 

til að fræða börn og vekja áhuga þeirra á dýrum og þó það sé spennandi og 

skemmtilegt að hafa dýr á sjálfum leikskólanum er það alls ekki nauðsynlegt. 

     Flestir leikskólar hafa sína námsskrá sem hefur að geyma allar þær upplýsingar um 

það hvernig leikskólinn vinnur og hver stefna hans er í vinnu með börnum. Til að 

skólanámskrá leikskóla verði sem raunhæfust er mikilvægt að allt starfsfólk skólans 

komi að vinnu hennar. Ef það er gert er líklegra að markmiðin sem sett eru upp í 

skólanámskránni náist á sem bestan hátt. Hvað er það sem leikskólar vilja leggja 

áherslu á? Sumir leikskólar leggja áherslu á gleði og virðingu, aðrir á gott samstarf 

við foreldra enn aðrir á fjölmenningu og svo eru líka til leikskólar sem leggja áherslu 

á umhverfismennt og endurnýtingu hluta. Hér á eftir verður fjallað um leikskóla sem 

sérhæfa sig í umhverfismennt og dýrahaldi og verður bæði fjallað um íslenska 

leikskóla og erlenda. 

 

 

 

 



 13 

5.1 Náttúruleikskólinn Krakkakot 

Leikskólinn Krakkakot er staðsettur á Álftanesi og er eini leikskólinn hér á landi sem 

sérhæfir sig í dýrahaldi. Ég heimsótti 

Krakkakot til að kynna mér leikskólann og 

skoða starfið sem þar fer fram. Hjördís 

Guðrún Ólafsdóttir leikskólastjóri á 

Krakkakoti kynnti fyrir mér starfið og sýndi 

mér skólann. Krakkakot fékk hinn 

svokallaða grænfána 1. desember 2006 en 

það er tákn um árangursríka fræðslu 

umhverfismála og umhverfisstefnu skólans. Í dag eru 31 leikskólar hér á landi sem 

hlotið hafa grænfánann og er alltaf að verða vinsælla að leikskólar sækist eftir honum 

(Landvernd, e.d.). Krakkakot er fjögurra deilda leikskóli, þegar gengið er um skólann 

kemur í ljós að hann er alveg sérstaklega heimilislegur. Húsgögnin eru nánast öll úr 

timbri, mikið er af blómum og ekki skemmir fyrir að heyra fallegan fuglasöng. 

     Í upphafi voru engin dýr á Krakkakoti, það var ekki fyrr en leikskólinn fékk lánaða 

nokkra hænuunga sem áhuginn á dýrahaldi byrjaði. Hænuungarnir uxu og urðu að 

fullvaxta hænum sem voru hafðar á góðum stað út í garði leikskólans. Hjördís 

leikskólastjóri nefndi að það skemmtilega við að hafa hænurnar var að þær verptu 

eggjum til matar og gátu börnin þar af leiðandi séð hvað hænurnar gefa af sér. Því 

miður þurftu hænurnar að yfirgefa leikskólann þegar fuglaflensan kom upp en Hjördís 

segir að það sé aldrei að vita nema hænurnar komi aftur seinna. Fleiri dýr eins og 

kanínur, naggrísir, páfagaukar, froskar og fiskar eru nú á Krakkakoti og eru dýrin öll 

jafn vinsæl hjá börnunum. Hjördís nefnir að dýrin hjálpi mikið þegar börnin eru í 

aðlögun. Inn á hverri deild er fiskabúr sem hefur mjög góð áhrif á börnin, þau geta oft 

gleymt sér við að fylgjast með fiskunum synda og svo sjá þau að sjálfsögðu um að 

gefa þeim reglulega að borða og fá þar með ábyrgðarfullt hlutverk í hendurnar.  
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     Hérna sést eitt fiskabúrið                                           Hilla með ýmsu fjörudóti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjördís nefnir eitt atvik sem kom upp fyrir stuttu á Krakkakoti þegar páfagaukurinn 

Dísa veiktist skyndilega og dó. Dísa var búin að vera lengi á Krakkakoti og hafði 

eignast þrjá unga. Börnunum þótti mjög vænt um Dísu og tóku veikindum hennar 

mjög alvarlega og ríkti því mikil sorg á leikskólanum þegar Dísa dó. Tveir drengir 

buðust þá til að koma með kross og setja þar sem Dísa yrði jörðuð. Í framhaldi af því 

var haldin lítil jarðarför í garði leikskólans þar sem öll börnin fylgdust með. Þau sem 

vildu fengu að snerta Dísu í síðasta sinn áður en hún var jörðuð. Hjördís telur að 

svona lífsreynsla eins og með Dísu páfagauk geti í einhverjum tilfellum hjálpað 

börnum ef upp koma áföll seinna meir og þetta sé í raun og veru góður undirbúningur 

fyrir lífið. Hjördís nefnir einnig að ef aðrir leikskólar væru áhugasamir um dýrahald 

væri mjög hentugt að byrja með dýr eins og fiska því þeir taka ekki mikið pláss og 

lítil vinna er að hugsa um þá (Hjördís Guðrún Ólafsdóttir munnleg heimild, 3.apríl 

2007). 

     Krakkakot hefur verið mikið í umræðunni undanfarið og fyrir stuttu komu tvær 

blaðagreinar um dýrin og hvað þau gera starfið á leikskólanum skemmtilegt. Í þessum 

blaðagreinum kom m.a. fram að börnin á Krakkakoti fá að fylgjast með allri hringrás 

lífsins, allt frá fæðingu til dauða, dýrin á Krakkakoti fæðast og deyja eins og við 

mennirnir og börnin fá innsýn í það ferli með því að halda dýr á leikskólanum. Þegar 

dýr fæðist á Krakkakoti skynja börnin gleði tilfinningu við að sjá nýtt líf fæðast og 

svo aftur á móti skynja þau sorgina þegar eitthvað dýr á leikskólanum deyr 

(„Dýrahald í leikskólanum Krakkakoti“, 2007). Börnin á Krakkakoti sjá til þess að 

dýrin fái alltaf nóg að borða og einnig að þau fái að hreyfa sig reglulega. Þeim er 

einnig kennt að dýrin þurfa á ást og umhyggju að halda og eru dýrin þar af leiðandi 

ekkert öðruvísi en við mennirnir hvað það varðar („Dýrin í Krakkakoti“, 2007). Hér 

fyrir neðan má sjá nokkrar myndir af Krakkakoti og þeim dýrum sem dvelja þar. 
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Páfagaukaeggin hennar Dísu                                                 Páfagaukarnir               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hérna er fallega leiðið hennar Dísu                         Fullt af kanínum og naggrísum 

  

 

 

 

 

 

 

5.2 Erlendir leikskólar sem eru með dýrahald 

Dýrahald er mun algengara í erlendum leikskólum heldur en þeim íslensku og í 

Norður- Ameríku er hægt að finna leikskóla sem eru sérhannaðir fyrir dýrahald. Í 

bókinni The Signifance of children and animals (1998) lýsir Gene Myer upplifun sinni 

af dýraleikskóla í Norður-Ameríku. Myer nefnir hversu líflegt og fjörugt hafi verið á 

leikskólanum og að dýrin hafi bæði verið innandyra sem utan. Ástæðan fyrir því að 

Myer var á þessum dýraleikskóla var sú að hún var að vinna að rannsókn á því 

hvernig dýr og náttúra geta haft góð áhrif á félags- og tilfinningaþroska barna og fékk 

hún að dvelja í leikskólanum til að sjá hvernig börnin hegðuðu sér í kringum dýrin.    

     Stefna leikskólans var að börnin lærðu að umgangast dýrin af virðingu og að 

kennararnir væru meðvitaðir um hversu gagnleg dýrin geta verið þegar kemur að því 

að innleiða umhyggju og félagslega hegðun hjá börnunum. Leikskólinn var búinn að 
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safna að sér mikið af skemmtilegum dýrabókum og sögum fyrir alla aldurshópa og 

höfðu börnin alltaf aðgang að þessum bókum, það var því reynt að hafa dýrin eins 

sýnileg og hægt var fyrir börnin. Leikskólinn lagði ríka áherslu á að dýrin yrðu hluti 

af hinu daglegu lífi barnanna. Börnin fóru t.d. ekki úr jafnvægi við að ganga fram hjá 

fallegum hundi þegar þau voru í göngutúr því að umgangast dýrin var orðið þeim svo 

eðlilegt, hvort sem þau voru í leikskólanum eða ekki (Myer, 2006, bls. 6-7). 

     Það sem Myer nefndi sérstaklega í bók sinni var hversu mikinn áhuga börnin 

sýndu dýrunum. Börnin áttu það til að gleyma sér við að horfa á fuglana þegar þeir 

voru að syngja eða borða og oft hjálpuðust þau við að telja hversu margir fuglar væru 

í búrinu, þar af leiðandi fengu börnin æfingu í að telja í leiðinni. Myer tók eftir því að 

fuglarnir höfðu róandi áhrif á börnin og gátu ærslafullir drengir gleymt sér við það að 

horfa á fuglanna. Myer talaði einnig um það að lítill sem engin hávaði væri í 

leikskólanum sem kemur ef til vill mörgum á óvart því stundum eiga börn það til að 

æsast upp þegar þau sjá dýr. Það er líklegt að sú þjálfun sem börnin voru búin að fá í 

sambandi við að umgangast dýrin hafi eitthvað að segja þarna, þau vissu að dýrunum 

liði illa í miklum hávaða og þar af leiðandi hafa þau reynt að taka tillit til dýranna eftir 

bestu getu (Myer, 2006, bls. 1-5). 

 

6. Hugmyndir fyrir leikskólakennara 

6.1 Könnunaraðferðin  

Könnunaraðferðin er kennsluaðferð sem reynst hefur vel í leikskólastarfi. Aðferðin er 

ekki ný leið til að kenna börnum því hún var notuð markvisst árið 1960 til 1970 í 

Breskum ungbarnaskóla (Helm og Katz, 2001, bls. 1). Aðferðin er mjög hentug til að 

skipuleggja nám barna hvað varðar ýmsa hluti t.d. dýr. Í þessari kennsluaðferð ráða 

börnin oftast alveg ferðinni og getur verkefnið farið margar mismunandi leiðir, allt 

eftir áhuga barnanna. Ástæðan fyrir því að dýr eru heppilegt viðfangsefni í 

könnunaraðferðinni er sú að þau eru að sjálfsögðu lifandi, áþreifanleg, til í 

mismunandi litum og svo höfða dýr oftast mjög mikið til barna.  

     Könnunaraðferðin skiptist í þrjú stig, á fyrsta stiginu er viðfangsefni fundið sem 

annað hvort kemur frá börnunum sjálfum eða kennaranum. Skemmtilegast er þegar 

börnin sjálf finna upp á viðfangsefninu því þá eru meiri líkur á því að áhuginn sé til 
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staðar. Hugsum okkur t.d að barnahópur sé í göngutúr og þau koma auga á kött sem er 

með dauðan fugl í munninum. Út frá þessu atviki væri mjög hentugt að hrinda af stað 

nánari könnun þar sem að börnin væru væntanlega mjög upptekin af því sem þau sáu í 

göngutúrnum. Þegar hugsanlegt viðfangsefni hefur komið fram er mikilvægt að 

kennarinn íhugi hvort það geti verið gott í heilt verkefni. Huga þarf að því hvað sé 

hægt að gera í tengslum við viðfangsefnið,  t.d. hvort hægt sé að fá sérfræðinga inn á 

leikskólann til að fræða börnin um viðfangsefnið eða biðja foreldra að taka þátt í 

verkefninu. Skoða þarf efnivið leikskólans með tilliti til hvort ekki sé hægt að nýta 

hann, t.d. í myndmennt. Gott er að hafa þessi atriði í huga áður en vinnan hefst. Í 

byrjun er mikilvægt að ræða við börnin og skrá niður hugmyndir þeirra um 

viðfangsefnið. Í því sambandi er búið til svokallað hugarkort, þá skrifar kennarinn 

nafnið á viðfangsefninu á mitt blað og spyr börnin í framhaldi af því opinna spurninga 

um viðfangsefnið (Helm og Katz, 2001, bls. 12-26). 

     Annað stigið er stærsti hlutinn og fer helmingurinn af vinnunni fram á því stigi. 

Hérna fer kennarinn yfir hugarkort barnanna og rifjar upp það sem áður hafði verið 

rætt. Kennarinn þarf síðan að komast að því hvernig börnin vilja vinna verkefnið og 

hafa í huga öll námsviðin því mikilvægt er að tengja þau inn í verkefnið svo 

fjölbreytileikinn verði sem mestur. Dæmi um verkefni sem börnin geta gert á öðru 

stigi eru t.d alls kyns listaverk, finna lög sem tengjast viðfangsefninu, ræða um 

vettvangsferðir sem skemmtilegt væri að fara í og fara í þær, einnig er mikilvægt að fá 

foreldra til að taka þátt í vinnunni og virkja þá til að tala um viðfangsefnið heima 

fyrir.  Síðasta skrefið á þessu stigi er að undirbúa börnin fyrir vettvangsheimsóknir, ef 

það á við, með spurningum sem þau geta lagt fyrir sjálf. Í lok annars stigs er 

mikilvægt að líta yfir farinn veg og koma á framfæri til foreldra og annarra sem hafa 

áhuga hvaða þekking hefur skapast í ferlinu (Helm og Katz, 2001, bls. 27-50).  

     Þegar verkefnið er komið á þriðja stig er farið yfir öll verk barnanna og þau gerð 

sýnileg, annað hvort inn á deild eða á einhverjum hentugum stað í leikskólanum. 

Mikil vinna hefur átt sér stað áður en þriðja stigið byrjar og þess vegna getur komið 

upp leiði hjá börnunum. Það er því hlutverk kennarans að endurvekja áhuga barnanna 

á verkefninu með því að þau sýni öðrum börnum og ekki síst foreldrum afrakstur allra 

vinnunnar sem er að baki. Ef börnin hafa öðlast nýja þekkingu á viðfangsefninu á 

þessu stigi geta þau bætt henni við hugmyndavefinn og er það mikil hvatning fyrir 

börnin að sjá vefinn stækka jafnt og þétt, það sýnir börnunum hversu mikið þau hafa 

lært yfir allt ferlið. Aðalatriðið í lok verkefnisins er að hugmyndirnar komi frá 
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börnunum um það hvernig þau vilja gera verk sín sýnileg (Helm & Katz, 2001, bls. 

51-66).  

     Sjálf hef ég unnið könnunaraðferð þar sem viðfangsefnið var hestur og tók ég eftir 

því hversu mikið það höfðaði til allra barnanna að læra um hestinn. Börnin vissu 

heilmikið í upphafi og umræðan hjá börnunum snerist oftast ekki um annað en hestinn 

og það sem þau voru komin með á hugarkortið. Verk barnanna voru mjög falleg og 

hér á eftir er hægt að sjá smá sýnishorn af ferlinu. 

 

 

          Hugarkortið                                                    Hestur úr klósettpappírsrúllum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börnin að gefa hestunum hey                             Þeir sem vildu fengu að fara á bak 
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Börnin gerðu hestar úr leir                                 Hestar og dýr í einingakubbunum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Börnin bjuggu til hest                                              Og skoða ýmsa hluti fyrir hesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Þetta er lítið sýnishorn af því hvernig könnunaraðferðin getur þróast. Eins og sést á 

myndunum hér fyrir ofan þá var hesturinn mjög skemmtilegt viðfangsefni til að vinna 

með í könnunaraðferðinni. Þau börn sem vissu mikið um hestinn í byrjun nutu þess að 

segja samnemendum reynslusögur og annað sem þau vissu um hestinn. Þetta ferli var 

mjög lærdómsríkt fyrir börnin og ekki síst mig, sem nema, því þarna sá ég hversu 

auðvelt er að hrinda af stað skemmtilegu og jafnframt fræðandi verkefni um dýr fyrir 

leikskólabörn. 
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6.2 Dýraþema á leikskólum 

Algengt er að leikskólar hafi ákveðið þema í gangi í stuttan eða lengri tíma og eitt af 

því sem hægt er að vinna með er dýraþema. Ekki er nauðsynlegt að taka eitthvað 

ákveðið dýr fyrir heldur er hægt að byrja á því að spyrja börnin hvað sé t.d. uppáhalds 

dýrið þeirra. Í framhaldi af því er hægt að láta börnin koma með mynd af dýrinu sínu. 

Það skemmtilega við þetta er að börnin þurfa ekki endilega að eiga gæludýr sjálf, þau 

geta komið með mynd af einhverju dýri, hvort sem það er úr blaði eða prentað út af 

netinu. Síðan er hægt að hengja allar myndirnar upp í leikskólanum þar sem börnin 

geta séð öll þau mismunandi dýr sem komin eru upp á vegginn. Þau börn sem vilja 

geta sagt frá sínu dýri og jafnvel komið með dýrið í heimsókn á leikskólann ef 

möguleiki er á því. Ef eitthvað eitt dýr vekur sérstakan áhuga í barnahópnum þá er 

hægt að vinna markvisst með það, t.d. með könnunaraðferðinni eins og ég lýsti hér 

áður. 

 

6.3 Að fá gæludýr í heimsókn 

Mörg börn eiga gæludýr eins og hund, kisu, kanínu, fiska eða hamstra ásamt 

fjölskyldu sinni. Börn geta verið mjög upptekin af gæludýrinu sínu og tala mikið um 

það í leikskólanum. Ef möguleiki er á því að fá gæludýr í heimsókn á leikskólann 

getur það verið mjög skemmtileg upplifun fyrir börnin. Það barn sem kemur með 

gæludýr fær þannig kost á því að segja frá dýrinu sínu, t.d. hvað því finnst best að 

borða og hvernig eigi að hugsa um dýrið svo því líði sem best. Það geta reyndar 

komið upp hindranir þegar kemur að því að fá gæludýr inn á leikskóla því sum börn 

eru með ofnæmi fyrir ákveðnum dýrategundum og verða leikskólakennarar því að 

taka tillit til þess. Algengast er að íslendingar séu með ofnæmi fyrir köttum eða um 

7.5%, en 6% eru með ofnæmi fyrir hundum og sjaldgæfast er að fólk sé með ofnæmi 

fyrir hestum eða aðeins um 1%. Þessar þrjár dýrategundir eru algengastar þegar um 

ofnæmisvald er að ræða en ekki er vitað um tíðni ofnæmis fyrir öðrum dýrategundum. 

(Unnur Steina Björnsdóttir og Davíð Gíslason, 2002). Ef reyna á að koma alveg í veg 

fyrir ofnæmiseinkenni er eina örugga meðferðin að forðast dýrið alveg, oft á tíðum er 

það ekki svo auðvelt og þess vegna eru ofnæmislyf mjög hentugur kostur og gott að 

hafa þau innan handar ef þörf er á. Til er lyf sem kallast Andhistamín sem dregur úr 

kláða, hnerra og slímmyndun (Unnur Steina Björnsdóttir og Davíð Gíslason, 2002). 
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Það eru líka ýmis önnur ráð sem nota má til að minnka ofnæmi svo sem að lofta vel 

hjá dýrunum, hreinsa búrin þeirra vel og hafa þau ekki þar sem börnin eru mest. Það 

þarf því ekki að hætta við að fá gæludýr inn á leikskóla þó svo að eitthvað barn sé 

með ofnæmi, ef farið er eftir þeim ráðum hér að ofan ætti jafnt að geta gengið yfir öll 

börnin á leikskólanum, hvort sem þau eru með dýraofnæmi eða ekki.  

 

6.4 Smákvikindi og leikskólabörn 

Mörg börn eru annað hvort mjög upptekin af smákvikindum á borð við kóngulær, 

orma og snigla á meðan önnur börn forðast þessi dýr eins og heitan eldinn. Hægt er að 

gera ýmislegt skemmtilegt inn á leikskólum sem tengist skordýrum, t.d. er hægt að 

spyrja börnin hvort þau viti hvað skordýr borða, hvar þau sofa og hvernig þau lifa af á 

veturna þegar snjór er yfir öllu. Fróðlegt getur verið að fylgjast með svörunum sem 

koma frá börnunum og í framhaldi af því er hægt að athuga hvort börnin hafi haft rétt 

fyrir sér með því að fá skordýr inn á leikskólann og fylgjast með þeim eða lesa um 

þau í bókum. Skemmtilegast væri ef börnin myndu sjálf getað veitt skordýrin, annað 

hvort með því að leggja fyrir þau gildrur eða ná þeim lifandi. Ef börnin finna t.d. 

köngulær væri hægt að útbúa búr fyrir þær úr pappakassa og hafa glært plast á 

framhliðinni svo börnin geti séð hvernig þær haga sér. Gæta þarf að því að hafa göt á 

kassanum og að köngulærnar fái eitthvað að borða. Það er því skemmtilegt verkefni 

fyrir börnin að finna út hvað köngulær borða með því að prófa að setja plöntur eða 

jafnvel flugur eða önnur minni skordýr í búrið hjá þeim og sjá hvað gerist. Ef börnin 

finna smádýr á borð við ánamaðka væri hægt að útbúa tvær krukkur með sandi, mold 

og laufblöðum. Nokkrir ánamaðkar færu svo í aðra krukkuna á meðan hin krukkan 

væri til viðmiðunar og þar væru engir ánamaðkar. Skemmtilegt væri að leyfa 

börnunum að skoða krukkurnar með nokkra daga fresti og spyrja þau hvort krukkan 

sem er með ánamöðkunum sé eitthvað öðruvísi en hin krukkan (Kristín Norðdahl, 

1995, bls. 41-42). 
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6.5 Fjöruferð 

Sumir leikskólar eru það heppnir að hafa fjöru nálægt leikskólanum og hafa þannig 

kost á að nýta fjöruna og allt sem finnst þar í starfi með börnum. Fjaran er að mörgu 

leyti mjög hentugt leiksvæði fyrir börn því hún hefur svo mikið að geyma og börnin 

geta uppgötvað svo margt skemmtilegt í henni. Fjaran gefur börnunum kost á að 

komast í snertingu við fjölbreyttan lífheim og gróðurinn sem finnst í fjörunni er mjög 

frábrugðinn þeim gróðri sem börn eru vön að sjá. Einnig er það lífríki sem þrífst í 

fjörunni mjög sérstakt og gjörólíkt því lífríki sem finnst á landi (Kristín Norðdahl, 

1995, bls. 2,22) 

     Leikskólakennarar sem vilja gera eitthvað skemmtilegt í tengslum við fjöruna geta 

lagt verkefni fyrir börnin sem gengur út á það að þau finni lifandi dýr í fjörunni og 

komi þeim fyrir á góðum stað. Þær lífverur sem börnin geta fundið í fjörunni eru t.d. 

þörungar, krabbadýr, kuðungar, sniglar, krossfiskar, burstormar og skeljar svo 

eitthvað sé nefnt. Gott er að hjálpa börnunum að leita því dýrin vilja oft fela sig á 

stöðum sem erfitt getur verið að finna þau. Dýrin eru oft undir steinum eða í smá 

pollum og getur því reynt mjög á börnin að finna dýrin. Þegar búið er að finna 

nokkrar tegundir af dýrum er skemmtilegt að taka dýrin með á leikskólann og hafa 

þau sem „húsdýr“ í einhvern tíma til að börnin fái tækifæri til að kynnast þeim. Ef það 

er gert þarf að útbúa sjóker og gæta þess að hitastigið sé það sama og í sjónum svo 

dýrin lifi. Það þarf einnig að gæta þess að súrefnisstreymið sé nóg og að góður 

hreinsibúnaður sé í kerinu. Þetta getur verið mjög skemmtilegt fyrir börnin því með 

þessu sjá þau vel hvernig dýrin hegða sér. Þegar börnin eru búin að hafa fjörudýrin 

nógu lengi fara þau með þau aftur í fjöruna og sleppa þeim því þar eiga dýrin heima 

og þar líður þeim best (Kristín Norðdahl, 1995, bls. 6-16, 27). 

     Annað sem leikskólakennarar geta gert er að safna alls kyns hlutum og efnivið í 

stórt plastílát og hafa það inn á deild svo börnin geti skoðað það. Dæmi um það sem 

hægt er að hafa í ílátinu er t.d. sandur, margar mismunandi skeljar og steinar svo 

eitthvað sé nefnt. Þar af leiðandi geta þeir leikskólar sem ekki eru í göngufæri við 

fjöruna gert ýmislegt sem tengist fjörunni án þess að fara á sjálfan staðinn.  

 



 23 

6.6 Blóm og plöntur 

Það þarf ekki að leita lengi í umhverfinu til að finna plöntur, þær eru nánast alls staðar 

en bara í mismiklu magni. Flestir leikskólar fara reglulega í gönguferðir og er þá 

margt athyglisvert sem verður á vegi barnanna hverju sinni. Eitt af því sem er mjög 

líklegt að börnin sjái þegar þau eru í gönguferðum eru margar tegundir af plöntum og 

ekki er óalgengt að börnin tíni plöntur á borð við fífla og sóleyjar til að færa 

kennurum og foreldrum. Leikskólakennarar geta notað tækifærið og frætt börnin um 

þær plöntur sem þau tína hverju sinni (Kristín Norðdahl, 1995, bls. 2). Einnig er hægt 

að gera skemmtileg verkefni um plönturnar og árstíðirnar og láta börnin velta því fyrir 

sér hvernig laufblöðin og gróðurinn breytist eftir veðri og vindum. Af hverju fella sum 

tré laufin en önnur ekki?, hvernig lifa plönturnar af veturinn og hver er munurinn á 

árstíðunum, vetur, sumar, vor og haust? Ekki er óalgengt að leikskólar láti börnin 

rækta sína eigin plöntur með því að setja mold í lítið box og sá í það fræjum sem eru 

vökvuð reglulega af börnunum. Með þessu fá börnin góða tilfinningu fyrir því hvernig 

plönturnar lifa og fyrir utan hversu spennandi það er fyrir börnin að sjá sitt eigið fræ 

breytast í plöntu á nokkrum vikum. Í framhaldi af þessu er hægt að fjalla um 

mikilvægi plantna og hvernig við mennirnir getum nýtt okkur þær, t.d. í matargerð, 

pappír, fatnað og ekki síst hversu bætandi áhrif þær hafa á umhverfið í kringum okkur 

(Kristín Norðdahl, 1995, bls. 21-24). Hægt er að skapa umræður og fræða 

leikskólabörn um þeirra nánasta umhverfi á skemmtilegan hátt og skiptir þar miklu 

máli hvernig leikskólakennarar kveikja áhugann hjá barnahópnum  
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7. Lokaorð 

Eftir að hafa kafað ofan í það efni sem ég fann um börn og dýr er ég sannfærð um að 

leikskólar geti gert mun meira af því að tengja dýr og náttúru við leikskólastarfið. 

Aðeins einn leikskóli hér á landi sérhæfir sig í dýrahaldi og að mínu mati er það ekki 

nóg ef við miðum okkur við önnur lönd. Þar sem það er að færast í aukana að 

leikskólar sæki eftir því að fá hinn svokallaða grænfána finnst mér að þeir geti einnig 

skoðað hvort ekki sé hægt að tengja dýrin og umhverfismenntina saman og gert 

þannig starfið ennþá skemmtilegra fyrir vikið. Eins og flestir vita höfða dýr til flestra 

og á það jafnt við um börn sem fullorðna. Það að nám hjá börnum geti átt sér stað 

þegar þau umgangast dýr t.d. hvað varðar félags- og tilfinningaþroska er að mínu mati 

eitthvað sem foreldrar og aðrir sem koma að umönnun barna gera sér ekki alltaf grein 

fyrir. Að mínu mati mætti fjalla mun meira um gildi gæludýra fyrir börn í okkar 

daglega lífi. Hvað varðar náttúruna erum við íslendingar einstaklega heppnir miðað 

við aðrar þjóðir, hér er öll flóran og stutt fyrir okkur að komast í kynni við hana. Það 

er margt sem leikskólakennarar geta gert til að fræða börn um dýr og náttúru en oft á 

tíðum skortir þá hugmyndir til að koma af stað áhugaverðu verkefni. Það er von mín 

að þær hugmyndir sem ég kom með í þessari ritgerð geti verið gagnlegar fyrir 

leikskólakennara sem vilja gera starfið fjölbreyttara og prófa eitthvað nýtt og 

spennandi í vinnu með börnum.  

     Ég tel mikilvægt að við stöndum vörð um íslenska náttúru og séum virk í að fræða 

og upplýsa yngri kynslóðir um auðlindir, náttúru og umhverfis því þannig byggjum 

við upp góða kynslóð. 
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