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1 Inngangur 

Þegar kennarar og nemendur heimsækja Fjölskyldu- og húsdýragarðinn (FHG) í Laugardal í 
Reykjavík dettur flestum ef til vill í hug að heimsóknin tengist kennslu í lífvísindum enda búa í 
garðinum íslensk húsdýr, villt spendýr sem finnast á Íslandi og fjöldi af fiskum og öðrum 
lífverum hafsins í kringum landið.  Þar má að auki sjá fjöldann af fuglum sem búið hafa um sig í 
Laugardalnum.  Heimsóknin getur engu að síður nýst við kennslu fleiri námsgreina.  Orðaforði 
getur aukist sem tengja má við íslenskukennslu, það má nota það sem fyrir augu ber í stærðfræði, 
afurðir húsdýranna nýtast í heimilisfræðikennslu, ull og skinn í textílmennt, saga dýranna er 
samofin sögu landsins og svo má lengi telja.  Fræðsludeild FHG býður upp á nokkuð fjölbreytt 
úrval námskeiða en eflaust má bæta við það úrval.   

Í þessu verkefni verður kannað hvernig námskeið FHG geta nýst kennurum og nemendum 
miðstigs grunnskóla, 5. til 7. bekk, með hliðsjón af aðalnámskrá í náttúrufræði og 
umhverfismennt og þá aðallega kaflann sem lýtur að lífvísindum.  Einnig verður athugað 
hvort möguleikar séu á frekari verkefnum, þrautum og fræðandi leikjum sem nemendur og 
almennir gestir geta leyst á skemmtilegan og fróðlegan hátt á meðan á heimsókn í garðinn 
stendur.  Efni verkefnisins er höfundi hugleikið enda hef ég starfað í Húsdýragarðinum frá 
árinu 1996.  Fyrst í helgarvinnu sem aðstoðardýrahirðir með menntaskóla og háskóla og í 
fullu starfi í fræðsludeild FHG frá 2002.  Starfið er fjölbreytt og mér er ljóst að návist við 
dýr og þá náttúru sem er að finna í Laugardalnum er kærkomin í hversdagsleika 
þéttbýlisbúa.  Sjálf hef ég verið viðloðandi hestamennsku frá unga aldri og hef því ávallt 
haft dýr í kringum mig og að auki við hrossin, hund, kött og páfagauka.  Þá eru ferðalög 
innanlands ofarlega á lista yfir áhugamál og er þá ýmist ferðast akandi, gangandi eða 
ríðandi.  Náttúra Íslands kemur ferðamanninum mér sífellt á óvart og í hverri ferð 
uppgötvast eitthvað nýtt, fallegt og spennandi.   

Fyrst mun skýrt frá sögu FHG, starfseminni, frá þeim dýrum sem þar er að finna og 
staðháttum.  Í öðrum hluta er sagt frá fræðsludeild FHG og samstarfi deildarinnar við 
kennara.  Í þriðja hluta verður sagt frá námskeiðum FHG og ítarlega fjallað um námskeið 
fyrir miðstigsnemendur og hvernig efni þeirra fellur að aðalnámskrá í náttúrufræði og 
umhverfismennt.  Í lokin verður það kannað hvort í FHG séu óplægðir akrar í 
námskeiðahaldi sem hægt sé að nýta við kennslu til að ná áfangamarkmiðum í lok 7. 
bekkjar í náttúrufræði og umhverfismennt.   

Helstu  heimildagjafar verkefnisins er starfsfólk FHG og helst Lilja Björk Vilhelmsdóttir 
þjóðfræðingur og fræðslufulltrúi sem hefur starfað í garðinum frá árinu 2001 og Tómas 
Óskar Guðjónsson líffræðingur og forstöðumaður garðsins frá upphafi.  Aðalnámskrá 
grunnskóla, bækur um dýr og dýrahald og bækur sem fjalla um útikennslu og 
vettvangsnám.  Þá eru einnig notaðar gestafjöldatölur frá upphafi og skýrslur sem fjalla um 
starfið í garðinum.  Stöðugt er unnið að því að móta starf FHG og fer reglulega fram 
nokkurs konar stefnumótunarvinna.  Hugmyndir starfsmanna um starfið og framtíð FHG 
eru þá settar á blað og þær hugmyndir eru einnig lagðar fram í verkefninu en höfundur 
hefur tekið fullan þátt í þeirri vinnu undanfarin ár.  
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2 Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í 20 ár. 

2.1 Hvers vegna Fjölskyldu- og húsdýragarður ?  
Borgarráð Reykjavíkur tók ákvörðun um að opna dýragarð innan borgarmarkanna þann 22. 
apríl 1986.  Framkvæmdir vegna garðsins hófust í Laugardalnum í Reykjavík árið 1989 og 
fyrsta árið voru reist sex hús undir dýr, selalaug var steypt, landslag var mótað fyrir villt 
íslensk spendýr og beitarhólf gerð.  Þann 19. maí 1990 var Húsdýragarðurinn opnaður 
gestum í fyrsta sinn.  Forsendur fyrir byggingu og opnun garðsins voru helst þær að þarna 
skyldi verða til garður þar sem almenningur fengi tækifæri til útiveru, skemmtunar og 
fræðslu um dýr og umhverfi þeirra.  Allt frá opnun hefur þjónusta við skólahópa verið 
mikilvægur þáttur rekstrarins en víða er pottur brotinn.  Til að mynda hafa húsnæðismál 
fræðsludeildarinnar verið fremur bágborin en deildin hefur haft aðstöðu í Hafrafelli, gömlu 
íbúðarhúsi í vesturenda garðsins sem má muna fífil sinn fegurri.  (Tómas Óskar 
Guðjónsson, munnleg heimild, 25.mars 2010).  Markmið fræðslustarfs FHG frá upphafi 
hefur verið að vekja fólk til umhugsunar um hvernig dýr falla inn í vistkerfi okkar og 
hvernig samspili manna, dýra og gróðurs er háttað.  Fyrirmynd fræðslustarfsins var að 
nokkru sótt til Barnadýragarðsins í Kaupmannahafnardýragarði en þar eru haldin húsdýr af 
ýmsum toga.  Fyrsta árið var boðið upp á leiðsagnir um garðinn og svo kallaða 
vinnumorgna sem koma við sögu síðar.  Alls tóku 7% gesta þátt í skipulögðu fræðslustarfi 
fyrsta árið sem garðurinn var opinn eða 5566 manns.  (Ársskýrsla Húsdýragarðsins 1990). 

2.2 Saga FHG 
Frá opnun FHG hefur það verið haft að markmiði að halda íslensk húsdýr, villt íslensk 
spendýr og vera til fyrirmyndar í dýravernd og dýrahaldi.  Lagt hefur verið upp úr því að 
hafa til sýnis öll íslensku húsdýrin það er að segja kýr, svín, sauðfé, geitur, hross og 
haughænsni.  Einnig hefur verið reynt að hafa bæði kynin, akvæmi þegar kostur er og 
fjölbreytileika í litum.  Þá hafa verið frá upphafi hreindýr, refir, minkar og landselir.  Auk 
landsvæðis í Laugardalnum í Reykjavík hefur garðurinn einnig afnot af Þerney á Kollafirði 
(sjá mynd 2.2) þar sem þau dýr sem eiga heimangengt, sauðfé og geitfé, fá að njóta 
frelsisins í einn mánuð á hverju sumri. Húsdýragarðurinn heyrði fyrst undir 
Garðyrkjustjóra Reykjavíkur en er nú eitt af þjónustufyrirtækjum Reykjavíkurborgar og 
telur 3,2 hektara lands.  (Tómas Óskar Guðjónsson, munnleg heimild, 25. mars 2010).  
Þegar garðurinn var opnaður voru um 200 dýr af 21 dýrategund í garðinum.  Ákveðið var í 
upphafi að halda rekstrinum óbreyttum fyrstu tvö árin til þess að starfsfólk næði góðum 
tökum á rekstrinum og verkunum.  Einnig var þar verið að hugsa til viðbragða dýranna við 
veru í garðinum enda ekki aðeins nauðsynlegt að huga að lagalegu hliðinni á dýrahaldi 
heldur einnig þeirri siðferðislegu.  (Ársskýrsla Húsdýragarðsins 1990).  Þegar FHG nálgast 
20 ára starfsafmæli eru 19 tegundir að finna í garðinum og dýrafjöldi svipaður og hann var 
við opnun en tekur breytingum þegar ungviði bætist í hópinn.  Þá eru ótaldir þeir fiskar og 
önnur sjávardýr sem eru í Sjávardýrasafninu.  (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg 
heimild, 18. mars 2010). 
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 Mynd 2.1Yfirlitsmynd af FHG.  (fengin í FHG) 

Mynd 2.2 Þerney á Kollafirði 
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Reykvíkingar, nærsveitungar og aðrir tóku Húsdýragarðinum vel og var því ákveðið að 
byggja upp svæði austan við garðinn sem leikgarð, sjá mynd 2.1.  Viðbótin sem var nefnd 
Fjölskyldugarðurinn opnaði 24. júní 1993 og sameinaðist Húsdýragarðinum og kallaðist 
garðurinn upp úr því Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn (FHG).  Garðurinn telur alls 9,1 
hektara og er rekin sem ein eining.  (Tómas Óskar Guðjónsson, munnleg heimild, 25. mas 
2010).  Markmið þeirrar starfsemi sem ætlað var að yrði í Fjölskyldugarðinum var að 
skapa fjölskyldum þjónustu sem tvinnar saman fróðleik og leik.  Einkunnarorðin “að sjá, 
að læra, að vera, að gera” voru tekin til notkunar enda áttu þau að vera lýsandi fyrir 
upplifunina sem fékkst við heimsóknina.  Slíkir garðar, sem hafa bæði dýr og leiktæki, hafa 
sannað sig sem algengasti kostur fjölskyldufólks þegar litið er til tómstunda.  Því þótti 
bygging garðsins ekki vera áhættusöm þrátt fyrir að um var að ræða fyrsta og eina garð 
sinnar tegundar á Íslandi.  Lagt var upp með það í upphafi að hafa menningarlega arfleið 
sótta í goðafræðina sem rauðan þráð í skipulaginu.  (Hönnunarforsögn Fjölskyldugarður, 
1991)  Ekki hafa allar hugmyndir þess eðlis komið til framkvæmda en í garðinum má engu 
að síður finna brúna Bifröst sem tengir garðana tvo saman, Víkingavelli og Mímisbrunn, 
sjá mynd 2.3.  Í garðinum er einnig víkingaskip, öndvegissúlur og líkan af gömlum 
þingstað.  (Tómas Óskar Guðjónsson, munnleg heimild, 25. mars 2010).  

Þann 7. júní 2002 var opnuð Vísindaveröld innan garðsins þar sem gestir geta svalað 
vísindatengdri forvitni sinni á gagnvirkan hátt.  Þar má uppgötva fyrirbrigði og ferla sem 
annars eru faldir í umhverfi okkar dags daglega.  Sjávardýrasafn bættist við þann 1. 
desember 2004 en þar er að finna algengustu fiskana sem lifa við Íslandsstrendur og ýmsar 
lífverur sem glöggir fjöruferðalangar gætu rekist á.  Fyrirtækið HB Grandi sér safninu fyrir 
sjávardýrum auk þess sem samstarfssamningur var gerður milli fyrirtækisins og FHG sem 
tryggja á áframhaldandi uppbyggingu.  Safnið og Vísindaveröldin er staðsett í tjaldi við 
selalaugina og hefur það hamlandi áhrif á fræðslustarf enda eru þrengsli töluverð í tjaldinu, 
sjá mynd 2.3.  (Þorkell Heiðarsson, munnleg heimild, 22. apríl 2010).   

Mynd 2.3 Sjávardýrasafn FHG 

Áhersla er lögð á endurvinnslu og endurnýtingu í rekstri garðsins og má í því tilliti benda á 
að sorp og úrgangur er alls flokkaður í 34 flokka.  Í veitingatjaldi við kaffihús garðsins og í 
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kennslustofu fræðsludeildarinnar er flokkunin höfð sýnileg gestum og þeir hvattir til 
flokkunar.  (Valdimar Guðlaugsson, munnleg heimild, 25. mars 2010).  Slík endurvinnsla 
og endurnýting er tilvalin til fræðslu og hefur verið gerð að skemmtilegum leik á 
sumarnámskeiðum FHG.   (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 25. mars 2010).   

Garðurinn hefur fengið að gjöf veglegt safn uppstoppaðra dýra, mestmegnis fugla en 
eitthvað af spendýrum og fiskum, sjá mynd 2.4.  Safnið mun nýtast vel til fræðslu þó eftir 
sem áður verður aðaláherslan lögð á að vera með lifandi dýr til sýnis.  Þá er einnig á 
dagskránni á árinu 2010 að fá í garðinn tvær tegundir slanga og tvær tegundir eðla og auka 
þannig við þá fánu sem nú þegar er að finna í garðinum.  (Tómas Óskar Guðjónsson, 
munnleg heimild, 21. apríl 2010).  Í stefnumótunarvinnu starfsmanna FHG sem unnin var í 
lok árs 2008 kom fram vilji starfsmanna að fá í garðinn fleiri tegundir dýra og þá helst 
norrænar og kuldaaðlagaðar tegundir.  Til dæmis lunda, ísbirni, mörgæsir, úlfa og sauðnaut.  
Sá vilji starfsmanna kemst að öllum líkindum ekki til framkvæmda alveg á næstunni enda 
dýrar framkvæmdir og önnur þarfari verkefni eru framar á framkvæmdalistanum.  (Þorkell 
Heiðarsson, 2009). 

Mynd 2.4 Hluti safns uppstoppaðra dýra í FHG.   

2.2.1 Starfsfólk FHG.   

Í FHG starfa 18 fastráðnir starfsmenn á ársgrundvelli auk lausráðinna starfsmanna en yfir 
sumarmánuðina fer fjöldi starfsmanna í 70 til 80 manns.  Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn 
er opinn allt árið þó leiktæki Fjölskyldugarðsins séu aðeins starfrækt á sumrin.  Ekki er 
ætlunin að fara ítarlega í upptalningu á leiktækjum garðsins í þessu verkefni.  Í garðinum er 
einnig starfrækt kaffihús með kaffiveitingum og léttum mat sem opið er á opnunartíma 
garðsins.  Þá er í Fjölskyldugarðinum söluturn sem opinn er yfir sumarmánuðina.  (Sigrún 
Thorlacius, munnleg heimild, 14. maí 2010).  
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3 Fræðsludeild FHG og samstarf við grunnskóla.  

Fræðslustarf innan garðsins hefur frá upphafi verið stór þáttur í starfseminni.  Fræðsludeild 
FHG telur tvo starfsmenn sem vinna náið með fjórum dýrahirðum.  Fræðslufulltrúar FHG 
skulu hafa lokið háskólaprófi eða hafa viðlíka reynslu af vinnu þeirri sem unnin er í 
garðinum.  Þá skulu dýrahirðar vera búfræðingar að mennt.  (Sigrún Thorlacius, munnleg 
heimild, 14. maí 2010).  Alls taka fræðslufulltrúar á móti í kringum 5000 nemendum ár 
hvert í skipulagða fræðslu, sjá töflu 3.1.  Þá eru ótaldir þeir nemendur sem koma með 
kennurum sínum án þess að fræðslufulltrúar taki sérstaklega á móti þeim.  Námskeiðin sem 
fræðsludeildin býður upp á eru fjölbreytileg en einnig eru fræðslufulltrúar iðnir við að 
sníða heimsóknina eftir þörfum skólanna.  Til dæmis í tenglsum við þemaverkefni í 
skólunum eða annað slíkt.  Verkefni fræðsludeildar er einnig að upplýsa almenna gesti um 
dýrin, aðbúnað þeirra og breytingar hjá þeim.  Miklu skiptir  að fræðslustarfið sé í senn 
skemmtilegt og fræðandi.  (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010).   

Fræðsludeild FHG hefur til umráða ásamt dýrahirðum húsið Hafrafell sem er gamalt 
íbúðarhús og stendur í vestur hluta garðsins.  Í Hafrafelli er ein kennslustofa sem rúmar 
einn bekk eða að hámarki 28 nemendur.  Þar hefur deildin komið sér upp safni muna sem 
tengjast dýrunum og er von á fleiri munum eins og nefnt var áður.  Þar eru nokkrar 
hauskúpur, feldir af dýrum, uppstoppuð dýr og bein af ýmsum toga.  Einnig eru þar hlutir 
sem eru brúkaðir í tengslum við dýrahald svo sem eins og sæðingarsprauta fyrir nautgripi, 
sogvörn á nautgripi, skeifur og fleira í þeim dúr.  Þessir hlutir eru hugsaðir til að skerpa á 
skilningi og vekja forvitni nemenda enda gefa dýrin ekki öll sama færi á sér til skoðunar í 
návígi.  (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010).   

Nemendur grunnskóla Reykjavíkur fá ókeypis aðgang að garðinum á skólatíma með kennurum 
sínum en skólarnir þurfa að greiða fyrir námskeiðin.  Skólar utan Reykjavíkur borga aðgangseyri 
samkvæmt gjaldskrá en fá hópafslátt.  Grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu fá sendan tölvupóst 
með upplýsingum um starfið í upphafi hvers skólaárs og eru einnig minntir á þjónustuna 
reglulega með tölvupósti.  (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010).   

Í áðurnefndri stefnumótunarvinnu starfsmanna FHG í lok árs 2008 varð ljóst að hugur þeirra 
varðandi fræðslustarf var í eina átt.  FHG skyldi vera miðstöð náttúru- og umhverfisfræðslu 
þar sem fræðsla stendur öllum til boða.  Sérstök áhersla verði lögð á fræðslu um íslensk 
vistkerfi og lífshætti íslenskra dýra og samneyti dýra við manninn.  Stefna skal að aukinni 
samvinnu við menntastofnanir sem og aðra þá aðila sem vinna að sömu eða svipuðum 
markmiðum og FHG.  (Þorkell Heiðarsson, 2009).   

FHG heyrir undir Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur (ÍTR) og á það vel við í nokkrum 
tilfellum starfseminnar og þá sérstaklega Fjölskyldugarðshlutann.  Hvað varðar 
fræðslustarfið þá myndi það, að mati höfundar, betur falla undir menntasvið.  Sú staðreynd 
að grunnskólar þurfi að greiða fyrir leiðsagnir og námskeið er fráhrindandi þáttur einkum 
þegar í raun er verið að forfæra peninga milli sviða Reykjavíkurborgar.  Eftir hrunið á 
fjármálamörkuðum Íslands síðla árs 2008 mátti greinilega finna mun á aðsókn í starf 
fræðsludeildarinnar.  Í töflu 3.1 má sjá hversu nemendum sem sóttu skipulagða fræðslu 
fækkaði árið 2009 í kjölfar hrunsins.     
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Tafla 3.1 Gestafjöldi og fjöldi nemenda í skipulagða fræðslu í FHG.   

Ár Gestir í FHG 
Nemendur í 

skipulagða fræðslu 
Hlutfall nemenda 
af heildarfjölda 

1996 190.750 5.783 3,03 % 

1997 206.749 6.842 3,31 % 

1998 191.867 5.758 3,00 % 

1999 193.628 7.325 3,78 % 

2000 169.429 5.927 3,50 % 

2001 190.209 4.823 2,54 % 

2002 208.961 4.784 2,29 % 

2003* 211.701 5.578 2,63 % 

2004** 203.093 4.331 2,13 % 

2005 184.203 5.007 2,72 % 

2006 158.212 5.348 3,38 % 

2007*** 178.086 5.467 3,07 % 

2008 164.214 5.252 3,20 % 

2009 186.729 3.782 2,03 % 

* Í ágúst 2003 var byrjað að taka gjald fyrir leiðsagnir og námskeið sem hafði verið skólum að 

kostnaðarlausu fram að því.   

**Frá 20. september til 15. nóvember voru grunnskólakennarar í verkfalli 

*** Frá maí 2007 hafa nemendur grunn- og leikskóla í Reykjavík fengið ókeypis aðgang að garðinum á 

skólatíma með kennurum sínum en borga eftir sem áður fyrir leiðsagnir og námskeið.  Skólar utan 

Reykjavíkur borga aðgangseyri og námskeiðagjald.   

(Upplýsingar fengnar með tölvupósti frá Bryndísi Árnadóttur, 14. maí 2010).   
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4 Úr aðalnámskrá grunnskóla; náttúrufræði og 
umhverfismennt;  

Aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt er einn hluti þeirrar námskrár 
sem sett er fram fyrir grunnskóla.  Náttúrufræði nær yfir eðlisvísindi, jarðvísindi og 
lífvísindi en lögð er áhersla á það í námskránni að þessi þrjú svið séu tvinnuð saman og 
nemendur skilji því betur viðfangsefni náttúrufræðinnar sem eina heild.  Hugtakið 
umhverfismennt er síðan fléttað saman við náttúrufræðina í námskránni undir hugtakinu 
“að búa á jörðinni”.  (Menntamálaráðuneyti, 2007).  Orðið umhverfi hefur þó nokkuð 
víðtæka merkingu.  Það nær hreinlega utan um allt sem er í kringum okkur það er að segja 
það sem er að finna í umhverfi okkar.  (Þorvaldur Örn Árnason, 1998).  

Í aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt er talað um kennslubækur sem verkfæri 
og þannig forðast að huga að bókunum sem það sem skal læra.  Áður fyrr var lítið annað 
en einmitt kennslubók í skólastarfi og vissulega hefur þekking í aldanna rás varðveist í 
fræðibókum af ýmsum toga og námbækur byggst á þeim.  En kennsluaðferðir taka 
breytingum rétt eins og annað og með tilkomu nýrra möguleika til upplýsingaöflunar er 
kennslubókin komin í hóp með öðrum upplýsingaveitum.  Ýmis konar margmiðlunarefni, 
gagnabankar, leitarvefir á veraldarvefnum og veraldarvefurinn allur gerir þeim sem sækist í 
þekkingu kleift að ferðast vítt ef svo má að orði komast í von um að komast nær því sem 
vekur hjá þeim forvitni.  (Menntamálaráðuneyti, 2007).   

Kennsla utandyra er ein upplýsingaveitan til viðbótar og hefur í síauknum mæli verið að 
ryðja sér til frekara rúms hérlendis enda auðgar það og styrkir nám að færa hluta 
námsefnisins út fyrir veggi skólastofunnar.  Það er talið mikilvægt að skólar geri ráð fyrir 
útikennslu í kennsluaðferðum sínum.  Í náttúrufræði og umhverfismennt sérstaklega er 
nauðsynlegt að nemendur komist út og kanni það umhverfi og þann raunveruleika sem þeir 
búa við enda náttúran sjálf kjörsvæði náttúrukennslu.  Við slíka útiveru og kannanir á 
nánasta umhverfi vakna ef til vill spurningar sem svo verða til þess að nemandinn tekur til 
við að leita frekari svara í námsbókum sínum eða á öðrum miðlum.  
(Menntamálaráðuneyti, 2007).  Enda læra börn fyrst og fremst af því sem þau sjá, heyra og 
upplifa.  (Didriksen & Hyllested, 2008). 

Það er hlutverk skólans að leiða nemendur inn í samfélagið sem skólinn er hluti af og um 
leið efla vitund nemenda um þau störf sem unnin eru í samfélaginu.  Þessi tengsl skulu 
ræktuð í öllum fögum innan skólans og í náttúrfræði og umhverfismennt geta þau falist í 
því að heimsækja náttúrufræðisöfn og fyrirtæki og stofnanir sem helst snúa að umhverfi 
nemenda og þeirra heimabyggð.  Þá getur heimsókn á ferðamannastaði í heimabyggð veitt 
nemendum kost á að fá náttúrufræðilegar útskýringar um leið og þau njóta útivistar með 
virðingu fyrir náttúrunni.  (Menntamálaráðuneyti, 2007). 

4.1 Útikennsla og vettvangsnám.   
Ágæti útikennslu og vettvangsnáms er ekki nýtt undir sólinni.  Í því samhengi má nefna að 
John Dewey (1859-1952) upphafsmaður „reynslumenntunar“ (e. Experiental Education) 
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taldi að það að læra af reynslunni væri besta aðferðin til náms.  En ekki nægir að beina 
nemendum út í náttúruna til þess eins að verða sér úti um reynslu því mikilvægt er að sá 
sem sér um kennsluna hafi gert einhverja forkönnun á svæðinu.  Ef markmið 
kennslustundarinnar á að vera könnun á atferli fugla gerir það lítið gagn að senda 
nemendur á svæði þar sem enga fugla er að finna.  En að sama skapi skal ekki ná í fugla og 
færa þá inn á skólalóðina eða í kennslustofuna því með því eru aðstæður ekki 
raunverulegar.  Að mati Dewey skiptir miklu að reynslan sem fæst með þessari aðferð sé 
fengin við eins raunverulegar aðstæður og kostur er.  En reynslan ein er ekki nóg því úr 
henni þarf að finna út hvað það raunverulega er sem fékkst með reynslunni.  Það er hægt 
að gera með umræðum eftir að heim í skóla er komið eða með verkefnavinnu af ýmsum 
toga.  Út frá slíkum umræðum má ef til vill finna tengingar við önnur viðfangsefni 
nemandans.  (Gilbertson, Bates, McLaughlin & Ewert, 2006). 

4.2 Markmið aðalnámskrár í náttúrufræði og 
umhverfismennt. 

Í aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt eru sett fram markmið sem 
kennarar skulu nýta sér við kennsluna.  Markmiðunum er skipt í þrjá flokka sem eru 
eðlisvísindi, jarðvísindi og lífvísindi.  Sett eru fram lokamarkmið sem miðast við lok 
grunnskólagöngu og áfangamarkmið sem miðast við lok hvers grunnskólastigs.  Í 5. til 7. 
bekk er líkt og í 1. til 4. bekk lögð áhersla á að halda við og auka forvitni nemenda á 
umhverfi sínu og gefa þeim tækifæri til að skoða hluti og fyrirbæri í því skyni að auka við 
orðaforða og hæfni til tjáningar.  Námið skal byggja á dæmum úr náttúru landsins, nánasta 
umhverfi nemandans og þeim raunveruleika sem blasir við.  (Menntamálaráðuneyti, 2007).  
Það er helst að lífvísindaflokkurinn komi við sögu í námskeiðum FHG en líkt og með allt 
annað námsefni þá skarast sá flokkur á aðra flokka og aðrar kennslugreinar.   

Eftirfarandi markmið eru sett fram í lok 7. bekkjar (lok miðstigs) í lífvísindum.   

Frumur 

Nemandi á að 

 gera sér grein fyrir að lífverur eru ýmist ein- eða fjölfrumungar 

 gera sér grein fyrir fjölbreytileika frumna 

 vita að erfðir ráðast af genum sem eru í frumum  

Mannslíkaminn 

Nemandi á að 

 þekkja helstu líffærakerfi mannslíkamans og starfsemi þeirra í stórum 
dráttum 

 þekkja hvernig barn verður til og fóstur þroskast 

 geta lýst helstu breytingum sem verða á líkama mannsins frá fæðingu til elliára 

 gera sér grein fyrir hvernig mannslíkaminn nýtir fæðuna og fær úr henni orku 
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 geta tekið skynsamlega afstöðu í kynferðismálum út frá þekkingu á 
einkennum og hlutverki kynþroskaaldursins 

 skilja ábyrgð sína á eigin heilsu og möguleikum sínum til að koma í veg 
fyrir ýmsa sjúkdóma 

Lífverur 

Nemandi á að 

 átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika, læra um 
aðaleinkenni helstu hópa lífvera, lífsferla og aðlaganir 

 átta sig á að nauðþurftir allra lífvera eru nánast þær sömu 

 gera sér grein fyrir að erfðaefni stjórnar erfðum lífvera 

 þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, svo sem mökunaratferli, 
fuglasöngur og árstíðabundnar ferðir fugla og fiska 

 gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best aðlagaðar umhverfinu, eru 
hæfari en aðrar til að lifa af og fjölga sér 

Vistkerfi 

Nemandi á að 

 geta útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og þekkja mismunandi 
hlutverk lífvera í þeim 

 geta skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn 

 gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað umhverfi sitt 

 geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi með tilliti til 
einkennislífvera, fjölda tegunda og umhverfisþátta 

Að búa á jörðinni 

Nemandi á að 

 bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og búsvæðum og 
skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

 gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma 
komandi kynslóða byggist á umgengi hans við náttúruna 

 sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu hennar 

(Menntamálaráðuneyti, 2007).   

 

Markmiðin sem sett eru fram eru sum hver nokkuð víðtæk.  Til dæmis það markmið að 
geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi með tilliti til einkennislífvera, fjölda 
tegunda og umhverfisþátta. Ef skoðuð er kennslubókin Lífríkið á landi sem ætluð er 
miðstigi er þessu markmiði gert nokkuð hátt undir höfði.  Jafnvel má skilja sem svo að 
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bókin sé byggð á þessu víðtæka markmiði enda eru kaflar hennar eftirfarandi; Á byggðu 
bóli, Valllendi, Votlendi, Kjarr- og skóglendi, Holt og móar, Melar og sandar, Til fjalla og 
Ströndin.  Í hverjum kafla er síðan fjallað um gróður og dýralíf á því svæði sem kaflaheitið 
bendir til.  (Edda Eiríksdóttir, Jenný Karlsdóttir, Þórey Ketilsdóttir & Þorvaldur Örn 
Árnason, 1994).  Þá er síðast nefnda markmiðið í upptalningunni að sýna ábyrgð á íslenskri 
náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu hennar einnig markmið sem ef til vill fæstir nema til 
fullnustu nema þá á efri árum eftir áralöng ferðalög um landið.   

4.3 4.3 Kennsluhugmyndir í aðalnámskrá í náttúrufræði og 
umhverfismennt.   

Einnig er í aðalnámskrá komið fram með kennsluhugmyndir til handa kennurum um 
hvernig megi nálgast markmiðin.  Fyrir 5. til 7. bekk eru eftirfarandi kennsluhugmyndir 
settar fram í kaflanum um lífvísindi og undirköflunum um lífverur, vistkerfi og að búa á 
jörðinni.   

Lífverur 

Nemendur 

 flokka lífverur í ríki eftir einkennum þeirra í vefdýr, vefplöntur, frumverur, 
sveppi, bakteríur og fornbakteríur og kanni helstu einkenni hvers ríkis 

 kanna helstu einkenni flokka hryggdýra, spendýra, fugla, fiska, skriðdýra og 
froskdýra 

 kanna fjölbreytni spendýra í hafinu í kringum Ísland og hvernig þau eru 
aðhæfð lífi í sjó varðandi lifnaðarhætti, hreyfingu, öndun og fæðu.  

 kanna gögn um og ræða einkenni, útbreiðslu og kjörlendi íslenskra 
trjátegunda og einkenni helstu innfluttra trjáa, s.s. grenis, furu, lerkis, 
alaskaaspar 

 kanna einkennisfugla á helstu búsvæðum landsins, votlendi, skóglendi, 
mólendi, í fjörum, á sjó 

 flokka lífverur í framleiðendur, neytendur og sundrendur og lýsa mikilvægi 
hvers fyrir sig með tilliti til orkuflæðis í náttúrunni og hringrásar efna 

 afla upplýsinga um íslenska staðfugla, farfugla, umferðarfarfugla og lýsa 
einkennum hvers hóps 

 afla upplýsinga um íslenska ferskvatnsfiska, lifnaðarhætti þeirra og hvernig 
þeir hafa borist til Íslands 

 ræða um einkenni og hlutverk kynþroskans og kynæxlunar, þ.e. að geta 
eignast afkvæmi með eiginleika beggja foreldra 

 kanna og beita ýmsum hugtökum tengdum kynþroska, æxlun, fósturþroska 
og fæðingu 

 kanna gögn og ræða um áhrif heilbrigðs lífernis á meðgöngu fyrir 
fósturþroska og fæðingu 
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 ræða að útlitseinkenni og allir aðrir eiginleikar erfast frá foreldrum 

 skoða frumukjarna í laukfrumu og ræða að einkenni erfast frá kynslóð til 
kynslóðar vegna erfðaefnis frá frumukjarna 

Vistkerfi 

Nemendur 

 ræða hvaða eiginleikar auka lífslíkur lífveru og hverjir ekki með tilliti til 
mismunandi eiginleika í sama umhverfi, t.d. hvít / dröfnótt rúpa 

 skoða hvernig mismunandi einkenni lífvera henta því umhverfi sem þær búa 
í, t.d. fætur og goggar fugla 

 gera athuganir á lífríki á landi og kanna mismunandi þætti, s.s. fjölbreytni 
plantna og dýra, fæðukeðjur, einkennisplöntur, áhrif umhverfisþátta, s.s. 
jarðvegs, vatns, vinds, raka, hita og áhrif mannsins 

 bera saman mismunandi gróðurlendi, s.s. votlendi, vallendi, skóglendi með 
tilliti til einkennisplantna og umhverfisþáttta, s.s. raka, hitastigs, vinds 

 kanna sýnileik ljóstillífunar í náttúrunni og helstu forsendur hennar, ljós, 
vatn og laufgrænu.  Ræða afurðir ljóstillífunar og hvert gildi hennar er 
fyrir lífheiminn 

 gera athuganir og tilraunir sem sýna áhrif lífvana þátta á lífverur, t.d. áhrif 
ljóss/vatns á vöxt plantna 

 gera athuganir í ferskvatni og kanna mismunandi þætti, s.s. samsetningu 
lífríkis, fæðukeðjur, áhrif umhverfisþátta (t.d. birtu, hita, botnagerðar, 
framburðar) og áhrif mannsins 

Að búa á jörðinni 

Nemendur  

 ræða mikilvægi þess að fiskur sé veiddur úr sjálfbærum stofni og tilkomu 
veiðistjórnunar í því tilliti; enn fremur möguleg áhrif ofveiði á fæðukeðjur 
og vistkerfi 

 ræða mikilvægi þess að þær auðlindir sem felast í jarðvegi og gróðri séu 
nýttar á sjálfbæran hátt, tilkomu stjórnunar með tilliti til nýtingarþols og 
hættu á jarðvegseyðingu; enn fremur möguleg áhrif og úrræði, s.s. 
landgræðslu 

 ræða mikilvægi verndunar óspilltrar eð lítt snortinnar náttúru og í framhaldi 
kortleggja valin svæði, t.d. á Íslandi, annars staðar í Evrópu, Afríku, 
Alaska 

 ræða útivist í sátt við náttúruna 

(Menntamálaráðuneyti, 2007).   
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5 Námskeið í FHG 

5.1 Skipulagðar heimsóknir 
Sem stendur er boðið upp á fimm námskeið fyrir grunnskóla í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum.  Þá eru leiðsagnir um garðinn einnig í boði fyrir alla aldurshópa og á 
sumrin eru haldin Dýranámskeið fyrir 10 til 12 ára börn.  Frá upphafi hefur eitt af fimm 
námskeiðum garðsins staðið grunnskólanemendum til boða en önnur hafa svo bæst við 
eftir því sem dýrum hefur fjölgað, til dæmis með tilkomu Sjávardýrasafnsins.  Fyrirmynd 
námskeiðanna var í upphafi sótt til Kaupmannahafnardýragarðs en síðan hafa starfsmenn 
mótað námskeiðin ýmist eftir ábendingum kennara eða áhuga þeirra sjálfra.  Ekki hafa allar 
hugmyndir náð fram enda skortir viðunandi húsnæði fyrir ítarlegra starf.   

Mikilvægt er að nemendur sem heimsækja garðinn með kennurum sínum átti sig á því að 
þau eru að koma í heimsókn til dýranna og hvers lags hávaði og ókurteisi er ekki liðin í 
heimsókninni.  Fyrir heimsóknina er kennurunum sendur tölvupóstur þar sem tilgreind eru 
þau hugtök og orð sem nemendur þurfa að vita merkingu á.  Oft eru þetta orð sem ekki eru 
notuð í daglegu tali þéttbýlisbarna.  Því er það mikilvægt að dýrmætur tími í heimsókninni 
sé ekki notaður í það sem er hægt að gera heima í skóla því heimsókn í garðinn er hugsuð 
sem upplifun sem vinna má með eftir ferðalagið.  (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg 
heimild, 18. mars 2010).  Slíkur undirbúningur og eftirvinnsla er vel í takti við hugmyndir 
Dewey sem kynntar voru hér að framan.   

5.2 Námskeiðin 

Dýrafræðsla fyrir 3. bekk grunnskóla. 

Á þessu námskeiði er aðaláherslan lögð á notkun dýranna á skynfærum sínum, húsdýrin, 
nytjar manna af þeim og fjölskylduheiti.  Markmiðið er að efla tilfinningu barnanna fyrir 
dýrum sem lifandi verum sem sýna þarf mikla virðingu.  Heimsóknin tekur eina og hálfa 
klukkustund og hefst með leiðsögn um garðinn þar sem fræðslufulltrúi segir nemendum frá 
dýrunum og gefur nemendum kost á að snerta dýrin sé þess kostur.  Nemendunum er bent á 
ýmis líffæri og líkamshluta, skynfæri, fætur og feld og saman velta þátttakendur fyrir sér 
hvers vegna dýrin eru ekki öll eins.  Þegar leiðsögninni eru lokið er farið í Hafrafell og 
ýmsir munir skoðaðir sem þar er að finna.  Þessir hlutir er til dæmis feldir af dýrum, horn, 
hauskúpur og fleira.  Feldirnir eru mismunandi eftir dýrategundum, þéttur feldur hreindýra 
ver þau fyrir meiri kulda en til dæmis feldur nautgripa gerir fyrir nautgripi.  Hauskúpurar 
eru einnig mismunandi eftir því hvort verið sé að skoða hauskúpu rándýrs eða grasætu.  
Þau hugtök sem nemendur þurfa að hafa grunnskilning á fyrir heimsóknina eru skynfæri, 
kjötæta, rándýr og grasæta.  
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Vinnumorgunn fyrir 6. bekk grunnskóla.  

Vinnumorgnar hafa verið í boði frá því garðurinn var opnaður árið 1990 og hefur verið 
vinsælasta námskeiðið síðan.  Í vinnumorgnum er hverjum bekk (hámarki 28 nemendur) 
skipt í þrjá hópa.  Einn hópurinn vinnur með svín og nautgripi, annar hópurinn vinnur með 
hesta, sauðfé og geitfé og sá þriðji vinnur með refi, minka og hreindýr.  Mætt er snemma 
morguns klukkan 07:45 og morgunverk í kringum dýrin unnin með dýrahirðum garðsins.  
Við verkin eru krakkarnir fræddir um dýrin og oftar en ekki vakna spurningar sem ef til vill 
hefðu ekki vaknað við lestur bóka.  Eftir morgunverkin, þegar bæði nemendur og dýr hafa 
nært sig koma þátttakendur saman í Hafrafelli og kynna fyrir samnemendum sínum dýrin 
sem þau unnu með.  Við kynninguna er áðurnefnt safn í Hafrafelli notað og setjast 
nemendur við 3 borð og þess gætt að fulltrúar frá hverjum hópi sitji við hvert borð.  Kistur 
með hlutum sem tengjast dýrum hópanna eru settar á borðin, ein kista fyrir hvern hóp.  
Nemendur skoða hlutina gaumgæfilega og þeir sem unnu með dýrin sem kistan á við fræða 
hina sem voru í öðrum hópum.  Fræðslufulltrúar reyna eftir megni að haga frásögn sínum 
við verkin þannig að hlutirnir komi við sögu.  Síðan er skipt um borð tvisvar sinnum og þá 
hafa allir nemendurnir fengið tækifæri að glöggva sig á dýrunum sem hóparnir unnu með 
og almennu dýrahaldi í kringum þau dýr.   

Villt íslensk spendýr fyrir 8. til 10. bekk grunnskóla. 

Í garðinum eru minkar, refir, hreindýr og selir sem eru í hópi villtra spendýra sem lifa á 
Íslandi.  Á námskeiðinu Villt íslensk spendýr er farið gaumgæfilega í tilvist, atferli og sögu 
þessara dýra á Íslandi.  Þetta námskeið byggist mest á umræðum enda oft erfitt að 
umgangast þessar dýrategundir þar sem þær koma oftar en ekki villtar í garðinn og því með 
varann á sér gagnvart mönnunum.  Af þeim námskeiðum sem FHG býður upp á fyrir 
grunnskóla er aðsóknin minnst í þetta námskeið.     

Dýr í sjó og vötnum fyrir 4. og 5. bekk grunnskóla. 

Heimsókn 4. eða 5. bekkinga í Sjávardýrasafn garðsins sem byrjar á kynningu um helstu 
einkenni lífvera sem lifa í vatni og / eða sjó og þær fylkingar sem þar er að finna.  
Kynningin sem fer fram í Hafrafelli tekur um klukkustund en jafnframt vinna nemendur 
stutt verkefni.  Eftir kynninguna er síðan farið í Sjávardýrasafnið og dýrin skoðuð nánar og 
jafnvel handfjötluð ef tækifæri gefst til þess.  Með slíku návígi ná nemendur að skoða 
einkenni og útlit dýranna á öflugri hátt en í kennslubókum sínum.   

Sjóferðir um sundin fyrir 6. bekk grunnskóla. 

Verkefnið er samvinnuverkefni Faxaflóahafna og sjávardýrasafns Fjölskyldu og Húsdýra-
garðsins.  Markmiðið með þessu námskeiði er að gefa nemendum kost á að kynnast 
umhverfi Reykjavíkurhafnar og lífríki sjávar í Sundunum.  Um er að ræða rúmlega 
klukkustundar sjóferð frá Reykjavíkurhöfn út meðal eyjanna þar fyrir utan þar sem sett er 
niður botnskafa og innihald hennar kannað eftir að hún er tekin um borð í bátinn.   

Dýranámskeið fyrir 10 til 12 ára.  

Á námskeiðinu vinna þátttakendur með dýr garðsins og það því upplagt fyrir krakka sem 
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hafa áhuga á dýrum.  Að auki eru gerðar vísindatilraunir, farið í skemmtilega 
umhverfisfræðslu og undirstöðuatriði tálgunar kynnt fyrir þátttakendum.  Kíkt er inn fyrir 
girðinguna hjá dýrunum á hverjum degi og návígið við dýrin því meira en í hefðbundinni 
heimsókn í garðinn.  Námskeiðið stendur í fimm virka daga.   

5.3 Námskeið fyrir miðstigsnemendur.   
Af námskeiðunum sem fræðsludeild FHG býður upp á eru þrjú námskeið sem eru hugsuð 
fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla; Vinnumorgnar fyrir 6. bekk, Sjóferðir um sundin 
fyrir 6. bekk og Dýr í sjó og vötnum fyrir 4. til 5. bekk.  Einnig er hægt að panta leiðsagnir 
um garðinn fyrir alla aldurshópa.  Slíkar leiðsagnir eru vinsælar hvort heldur sem verið er 
að leggja athygli á sérstaka dýrategund, öll húsdýrin, villtu dýrin, sjávardýrin eða öll dýr 
garðsins.  Ratleikur eru einnig í boði fyrir alla aldurshópa og geta verið góð leið til að 
skemmta sér á fróðlegan og skemmtilegan hátt.  Yfir sumartímann býður FHG upp á 
Dýranámskeið fyrir 10 til 12 ára eða nemendur sem eru á miðstigi í grunnskóla.  (Lilja 
Björk Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010).   

5.3.1 Vinnumorgunn fyrir 6. bekk 

Áður en nemendur koma í vinnumorgunn í 6. bekk er kennurum þeirra sendar upplýsingar 
um hvers megi vænta á námskeiðinu.  Þar er brýnt fyrir kennurum að beina því til nemenda 
sinna að sýna dýrunum tilhlýðilega virðingu og forðast óþarfa læti.  Enda fá þátttakendur 
að fara inn fyrir þægindaramma dýranna ef svo má að orði komast.  Ein bekkjarstærð 
kemst að í einu og er hverjum bekk skipt í þrjá hópa sem vinnur hver með sínar 
dýrategundir.  Verkin eru mismundandi eftir dýrategundum en nemendur fá, leyfist að 
segja, í öllum tilfellum að gera eitthvað sem ekki er vanalega unnið innan veggja 
kennslustofunnar.  Spurningar frá nemendum og þar með námskeiðisefnið er að nokkru 
leyti breytilegt, enda meginhugsunin á bak við námskeiðið sú að leyfa nemendum að 
kynnast verkunum og þar með dýrunum á sinn hátt og uppgötva tilveru dýranna á eigin 
skinni.  Ungviði í fjárhúsi fær til að mynda mikla athygli þegar það kemur í heiminn á 
vorin.  Þá sprettur líka upp umræðan um hvað verður um lömbin og kiðlingana þegar það 
tekur að hausta.  Því er svarað sannleikanum samkvæmt því frá Húsdýragarðinum eru 
lömb, kiðlingar, grísir og kálfar send í sláturhús rétt eins og hjá bændum.  Þetta þarf oft að 
útskýra vel og vandlega fyrir nemendum sem flestir sýna þessu skilning og þá sérstaklega 
þegar matseðill vikunnar í skólanum eða heima við hefur verið skoðaður.  Við verkin koma 
fram margar spurningar og því farið yfir víðan völl í námskeiðinu.  Fræðslufulltrúar reyna 
eftir fremsta megni að koma nemendunum í skilning um að húsdýrahald snýst um að nýta 
eitthvað af eða frá dýrinu eða dýrið sjálft til einhverra verka til að gera störfin einfaldari.  
Aðbúnaður dýranna þarf að vera til fyrirmyndar og eftir lögum og reglugerðum.  Þá eru 
krakkarnir beðnir um að skoða dýrin með það að leiðarljósi að athuga hvort öll dýr sömu 
tegundar séu eins.  Til að mynda er fjölbreytileiki í litum mikill í íslensku húsdýrunum og 
reynt er eftir megni að sýna bæði kollótt og hyrnd dýr í garðinum þar sem það á við.  (Lilja 
Björk Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010).  Slíkar vangaveltur má svo tengja 
við erfðaefnaumræðu og kennslu þegar heim í skóla er komið enda er það eitt af 
markmiðum aðalnámskrár að nemendur geri sér grein fyrir því hvað það er sem stjórni 
erfðum lífvera.  (Menntamálaráðuneyti, 2007).  Þegar morgunverkunum í kringum dýrin er 
lokið þá safnast nemendur saman í kennslustofunni í Hafrafelli.  Þá hafa þau verið við 
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vinnu með dýrnum í tæpar tvær klukkustundir og er því smá hvíld og næring vel þegin.  
Eftir stuttan nestistíma fá krakkarnir að skoða muni sem tengjast dýrunum beint og óbeint.  
Hér er um að ræða bein, hauskúpur, feldi, hluti sem notaðir eru í dýrahaldi og fleira.  Með 
því að nota þessa muni verða til frekari uppgötvanir í tengslum við þá vinnu sem unnin var 
fyrr um daginn.  Uppgötvunum og fróðleiknum er síðan miðlað til nemenda í hinum 
hópunum.  Þannig að þeir sem unnu með nautgripi segja hinum frá sinni vinnu og þannig 
koll af kolli þannig að allir fari heim með fróðleik um öll dýrin sem hóparnir sáu um.   

Eftir vinnumorgunn hafa hóparnir til að mynda séð og fengið fróðleik um dýr sem eru í sex af sjö 
ættbálkum spendýra sem lifa á og við Ísland.  Eini ættbálkurinn sem finnst ekki í 
Húsdýragarðinum er ættbálkur hvala en þar er að finna rándýr, hreifadýr, klaufdýr, hófdýr, 
nagdýr og héradýr.  (Páll Hersteinsson, 2004).  Með því að taka þátt í vinnumorgni er von bundin 
við að nemendur nái að skerpa á skilningi sínum á nokkrum þeim markmiðum sem sett eru fram 
í aðalnámskrá grunnskóla fyrir náttúrufræði og umhverfismennt.  Með vinnu í kringum dýrin 
öðlast nemendur skilning á  nauðsyn þess að umgangast dýrin í rólegheitum og að maðurinn á 
mikið undir því að dýrunum líði vel ætli hann að nýta sér afurðir þeirra.  Einnig átta nemendur 
sig á því þegar þau fara að ræða morgunverkin sín á milli að undirstaðan í dýrahaldi er sú sama 
með öll spendýr.  Öll þurfa þau að hafa aðgang að hreinu vatni og fá nægju sína af fóðri þó um 
mismunandi fóður sé að ræða.  (Hurd, D., Johnson, S.M., Matthias, G.F., Snyder, E.B., & Wright, 
J.D, 1996).  Með þátttöku verður til grundvöllur til frekari umræðna og verkefna þegar haldið er í 
skólann á ný og með því að skoða hlutina verða einnig til spurningar.   

Mynd 5.1 Nálægð við hreindýr í vinnumorgni 

5.3.2 Sjóferðir um sundin fyrir 6. bekk.   

Í maí og byrjun júní ár hvert gefst nemendum í 6. bekk tækifæri á að fara í Sjóferð um 
sundin frá Reykjavíkurhöfn.  Markmið námskeiðisins er að kynna fyrir nemendum 
umhverfi hanarinnar og þess lífríkis sem leynist í sjónum þar fyrir utan.  Sjóferðirnar eru 
samstarfsverkefni FHG og Faxaflóahafna.  Ferðin hefst við gömlu höfnina í Reykjavík og 
þaðan er siglt út á sundin fyrir utan.  Á leiðinni út úr höfninni er saga Reykjavíkurhafnar 
kynnt fyrir nemendum og hugtökin flóð og fjara einnig.  Í nemendahópnum eru einn til 
tveir ritarar sem skrá niður það sem fyrir augu ber.  Til dæmis athuga nemendur veðrið og 
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skrá niður skýjafar, vindátt og hitastig, bæði lofthita og sjávarhita.  Í sjóferðinni er sett 
niður botnskafa og það skoðað og skráð sem kemur upp úr sjónum en það getur verið 
mismunandi eftir ferðum, sjá mynd 5.3.  Hver hópur sem kemur í sjóferð fær fræðslurit 
með efni námskeiðisins með sér heim í skóla þar sem er að finna fróðleik um þau dýr sem 
helst koma upp með botnsköfunni.  En að auki er starfsmaður sjávardýrasafns FHG með í 
för sem spjallar við nemendur um það sem kemur upp og svarar spurningum sem vakna.  Í 
fræðsluritinu er einnig sagt frá lífríkinu í fjörum og á grunnsævi við Faxaflóa og gagnlegir 
punktar varðandi uppsetningu sjávarbúra og ferðalaga í fjöru.  Það sem finnst í slíkum 
sjóferðum er einnig í einhverjum tilfellum tekið með í Laugardalinn og sett í 
sjávardýrasafn FHG.  (Þorkell Heiðarsson, munnleg heimild, 3. maí 2010).   

Mynd 5.2 Áhugasamir nemendur í sjóferð um sundin.   

Mynd 5.3 Aflinn skoðaður. 
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5.3.3 5.2.3. Dýr í sjó og vötnum fyrir 4. og 5. bekk.  

Umfjöllunarefnið á námskeiðinu Dýr í sjó og vötnum eru þau dýr sem finnast í sjó og 
vötnum á Íslandi auk þess sem lítillega er fjallað um dýr sem lifa í sjó og vötnum erlendis.  
Námskeiðið byrjar í kennslusalnum í Hafrafelli þar sem fræðslufulltrúi sýnir nemendum  
skýringarmyndir sem lúta að dýrum sem lifa í vatni hvort heldur sem er í ferskvatni eða í 
sjó.  Þar veltir fræðslufulltrúi þeirri spurningu fram í byrjun hvað það sé sem aðgreinir 
vatnið úr krananum frá sjónum og það er svo rætt í þaula.  Fylkingar þessara dýra eru 
skoðaðar og líkamsbygging þeirra en nemendur taka fullan þátt í fyrirlestrinum sem er 
byggður upp sem umræða fremur en einræða fræðslufulltrúa.  Gerð er stutt tilraun til að 
kanna hæfileika nemenda að halda niðri í sér andanum.  Í framhaldinu er spjallað um það 
að spendýr andi með lungum og fiskar með tálknum.  Nemendur gera verkefni sem snýst 
um að tengja saman líkamshlutaheiti fiska við mynd af fiski.  Til að skerpa á 
umfjöllunarefninu eru notaðir þurrkaðir krabbar, humrar og fleira í þeim dúr.  Þá eru 
sýndar myndir af helstu nytjafiskum Íslendinga og kunnátta nemenda könnuð í leiðinni.  Í 
lok námskeiðisins fara nemendur og fræðslufulltrúi í Sjávardýraveröldina þar sem 
lokahnykkurinn á námskeiðinu er að skoða dýrin sem þar er að finna.  Þar fá nemendur 
tækifæri á að skerpa á því sem farið var í í kennslustofunni með upplifuninni að sjá þessi 
dýr.  Þau dýr sem hægt er að ná í og snerta eru handfjötluð.  Ef veður er gott er einnig 
möguleiki að færa dýrin sem hægt er að handfjatla út fyrir tjaldið í færanlegu búri, sjá 
mynd 5.4.  Á þessu námskeiði sem og öðrum er meginreglan að sýna dýrunum og þeirra 
búsvæði þó lítið sé í samanburði við þau náttúrulegu tilhlýðilega virðingu.  (Lilja Björk 
Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010). 

Mynd 5.4  Nemendur í Dýr í sjó og vötnum handleika sæbjúga.   

5.4 Hópar á eigin vegum.   
Sumir hópar kjósa að koma í heimsókn í FHG á eigin vegum og eru þá flestir búnir að 
undirbúa heimsóknina að einhverju leyti eða búnir að einsetja sér hvað skal skoða.  
Kennarar eða umsjónarmenn hópa sem koma á eigin vegum geta fyrir heimsóknir verið 
búnir að kynna sér helstu nýjungar og fréttir af heimasíðu garðsins www.mu.is eða lesa sig 
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til um þau dýr sem eru í FHG.  Fyrir hverja húsdýrategund, hreindýr, refi, minka og seli eru 
skilti hafa verið frá upphafi upplýsingar um dýrin og spurningar sem tengjast þeim og 
svörin undir flettiskilti sem gerði upplýsingaöflunina að nokkurs konar leik.  Þessi skilti 
eru úr sér gengin og ný og breytt skilti verða sett upp á næstunni þar sem leikur og 
fróðleikur verður áfram höfð að leiðarljósi.  Fræðslufulltrúar FHG hafa verið að prófa sig 
áfram með ýmis konar þrautir í garðinum og hafa til dæmis litið til annarra dýragarða í því 
samhengi.  Starfsmenn garðsins hafa alla jafna gaman að því að heimsækja dýragarða á 
ferðalögum sínum um heiminn og taka þá myndir að því sem nýst getur í uppbyggingu og 
betrumbótum á FHG.  Slíkar myndir og vefsíður dýragarða hafa verið notaðar við 
undirbúningsvinnu á nýjum upplýsingaskiltum.  (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg 
heimild, 18. mars 2010).     

Við refagirðinguna hafa verið settir upp grænir gegnsæir plexiglersferhyrningar sem fólk 
getur horft í gegn um og séð veröldina með augum hunda sem síðan má heimfæra á sjón 
refa.  (Jón Már Halldórsson, 2002).  Slík upplifun gefur gestum garðsins betri hugmynd 
hvers vegna rautt ljós logir inni í refahúsinu.  Rauða ljósið veitir refunum nefnilega þá sýn, 
eða nærri þeirri sýn sem alla jafna er í grenum þeirra í náttúrunni sem er neðanjarðar eða 
hið minnsta þar sem sólarljós nær ekki. Rauða ljósið nægir samt mannsauganu að sjá handa 
skil inni í refahúsinu.  

Hópar sem setja sig í samband við fræðslufulltrúa FHG og vilja gera eitthvað aðeins meira 
en að skoða dýrin á eigin vegum geta fengið senda skemmtilega krossgátu sem leyst er 
með skemmtilegum hætti og er hvorutveggja í senn, skemmtun og fróðleikur.  Í henni er 
meðal annars hvatt til þess að þeir sem hana leysa gangi um eins og hjarðdýr.  (Lilja Björk 
Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010).     

Mynd 5.5 Vænghöfin við smádýrahúsið 

Einnig hafa verið sett up líkön af vænghöfum nokkurra fuglategunda við smádýrahúsið þar 
sem gestir geta borið faðm sinn við vænghaf þeirra.  Fuglarnir eru stokkönd, hrafn, kría, 
skógarþröstur, rjúpa og músarrindill, sjá mynd 5.5.  Á austurvegg Hafrafells er einnig að 
finna samskonar líkan sem sýnir vænghaf hafarnar, sjá mynd 5.6.  Slíkur leikur eflir 
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skilning nemenda á því hversu stórir og smáir, eftir því hvort á við, fuglarnir eru í raun og 
veru.  Vænghöfin voru unnin í samvinnu við Náttúrufræðistofnun Íslands og eru uppi 
hugmyndir að frekari þrautum í þessum stíl.  Má þar til að mynda nefna eftirprentanir af 
klaufum klaufdýra og hófastærð hrossa.  Slíkt er að finna víða í dýragörðum erlendis og 
vekur alla jafna mikla lukku um leið og það hefur visst fræðslugildi.  (Lilja Björk 
Vilhelmsdóttir, munnleg heimild 26. maí 2010.)   

Mynd 5.6 Vænghaf hafarnar við Hafrafell.   

Hópar sem koma á eigin vegum geta einnig nýtt sér fróðleikinn sem felst í þrautunum sem 
gestir geta leyst í Vísindaveröldinni.  Heimsókn í heim vísindanna má tengja við 
aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt og þá helst kaflann sem lýtur að 
eðlisvísindum.  Í vísindaveröldinni er til dæmis að finna tilraun sem sýnir einfalda 
ljósfræði.  Í aðalanámskrá er tilgreint í kennsluhugmyndum fyrir miðstigsnemendur að þeir 
kynnist ljósbroti með þvi að vinna með spegla og mismundandi gegnsæ efni.  
(Menntamálaráðuneyti, 2007).  Í þessari einföldu tilraun er gegnsæ sexhyrnd plata sem 
skiptist í sex hluta sem hafa allir mismunandi áferð.  Þegar plötunni er snúið kemur í ljós 
hvernig ljósið brotnar á mismunandi hátt eftir áferð plötunnar þar sem á bak við plötuna er 
ljósapera sem lýsir beint á plötuna.  (Heimsókn í Vísindaveröldina, 15. mars 2010).   

5.5 Endurvinnsla og endurnýting. 
Það dylst engum að umræða um endurvinnslu og endurnýtingu nýtur enn meiri 
hljómgrunns eftir því sem líður meira á 21. öldina.  Um nauðsyn þess að endurvinna og 
endurnýta þarf ekki að fletta nokkrum blöðum.  Komandi kynslóðir þurfa því að vera með 
helstu áherslur þessa málaflokks á hreinu sem og nauðsyn þess að halda mengun í 
lágmarki.  Í aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt er málaflokkur sem 
fjallar um það að búa á jörðinni og þar eru málefni mengunar, endurnýtingar og 
endurvinnslu höfð í forgrunni.  Það að FHG er með sorpflokkun sem telur 34 flokka gefur 
tækifæri til að skerpa á nauðsyn þess að flokka sorp sem fellur frá okkur.  Námskráin gerir 
ráð fyrir að hugtökin endurvinnsla og endurnýting séu kynnt fyrir nemendum í 1. til 4. 
bekk og því ættu nemendur miðstigs að vita út á hvað þetta gengur.  Í raun kemur þessi 
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málaflokkur við sögu í öllum námskeiðum FHG.  Eftir hvern nestistíma er nemendum 
kynnt þessi flokkun og ætlast til að þeir flokki nestisafganga og umbúðir á viðeigandi hátt.  
Flokkarnir sem flokkað er í í kennslustofunni í Hafrafelli eru; lífrænt, mjúkt plast, hart 
plast, fernur og heimilissorp.  Mismunandi er hversu mikið er lagt í sorpflokkun í 
grunnskólum.  Allt frá því að nemendur vita nánast ekkert um þá grunnflokkun sem 
viðhefst í kennslustofunni í það að vera fullnema í þessum fræðum ef svo má að orði 
komast.  (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 18. mars 2010).   

5.6 Truflanir við kennslu. 
Á árunum 2000 til 2007 voru keypt nokkur leiktæki í FHG sem helst er að finna í Tívolíum víða 
um heim.  Um er að ræða tæki eins og hringekju, fallturn, rafmagnslest, rugguskip og svo 
kallaðan Þrumufleyg sem er leikur sem snýst um að skjóta boltum í ramma.  Flest þessara tækja 
eru staðsett í Fjölskyldugarðinum og koma því lítið sem ekkert við sögu á námskeiðum FHG.  
Hringekjan aftur á móti er staðsett við hesthúsið, sjá mynd 2.1., og á vorin getur hún reynst 
dragbítur fyrir þá kennslu sem fram fer í garðinum.  Þá eru hestarnir oftar en ekki í hestagerði við 
hesthúsið og þaðan sést og heyrist í hringekjunni.  Þannig stelur hringekjan athyglinni frá 
fræðslufulltrúanum sem reynir að segja nemendurm frá dýrunum og fá þau til að taka þátt í 
umræðunni og um leið að uppgötva eitthvað nýtt.  Staðsetning hringekjunnar hefur margsinnis 
komið fram í stefnumótunarumræðum starfsmanna.  En flutningur á henni þykir of dýr enda 
myndi þurfa nokkra jarðvegsvinnu ef ætti að koma henni fyrir í Fjölskyldugarðinum.  Önnur 
tilvik sem truflað geta kennsluna eru af orsökum sem yfirleitt er ekki hægt að komst hjá.  
Gargandi gæs sem flýgur hjá, jarm frá sauðfé og baul frá nautgripum getur truflað en getur líka 
reynst kærkomið og nýst við kennsluna   
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6 Framtíðarmöguleikar.   

Niðurstaða stefnumótunarvinnu starfsmanna FHG er samhljóða þegar kemur að framtíð 
fræðslustarfs garðsins.  Það skuli byggja upp en skortur á almennilegu húsnæði fyrir kennslu 
stendur að mestu leyti í vegi fyrir slíkri uppbyggingu.  Þegar garðurinn var opnaður árið 1990 átti 
Hafrafell, núverandi húsnæði fræðsludeilarinnar, að vera til bráðabirgða í tvö ár en sá tími hefur 
nú tífaldast.  Húsið má muna fífil sinn fegurri og ljóst er að viðhald af hvers kyns tagi gerir lítið 
fyrir húsið að svo komnu máli.  Við opnun FHG var einnig þó nokkrum fjármunum varið í að 
hanna, skipuleggja og útbúa svæði sem fyrirhugað fræðsluhúsnæði átti að vera á en aldrei var 
hafist handa við byggingu hússins.  (Þorkell Heiðarsson, 2009).  Því er ljóst að miðað við 
núverandi ástand láta fræðslufulltrúar FHG sér nægja að láta hugann reika í kringum þær 
viðbætur við fræðslustarf sem hægt er að sinna úti við, inni í útihúsum og í einum kennslusal.  
Nemendur finna eflaust ekki fyrir því enda oftast fegnir að komast út fyrir veggi skólastofunnar 
og reyna fyrir sér í nýju og spennandi umhverfi við verkefni sem eru frábrugðin þeim sem unnin 
eru í skólunum.  Reglulega eru haldnar ráðstefnur fyrir starfsfólk í fræðsludeildum dýragarða og 
hefur höfundur sótt nokkrar slíkar.  Þar er ljóst að ekki er sífellt verið að finna upp hjólið því þó 
svo eitt námskeið sé byggt í kringum eina sérstaka dýrategund þá er það ekki þar með sagt að 
hugmyndina megi ekki heimfæra á aðrar tegundir og jafnvel fjarskyldar tegundir.   

Ef aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt er skoðuð og þá sérstaklega sá hluti hennar 
sem lýtur að lífverum þá er ljóst að kennarar og nemendur geta skerpt á þeim skilningi sem 
skal nást, miðað við námskrána, með heimsókn í garðinn.  Við vangaveltur um hvað megi gera 
til viðbótar við það sem nú er í boði var einnig tekið mið að þeim kennsluhugmyndum sem 
settar eru fram í námskránni.  Tíminn sem nemendur njóta með kennurum sínum og 
fræðslufulltrúum í garðinum er oft knappur en reynslan sem fæst úr heimsókninni gefur mikil 
tækifæri þegar aftur er komið í skólann enda er sá vís sem víða fer.   

6.1 Óplægðir akrar. 
Eins og sagt hefur verið frá hér að framan þá hafa húsnæðismál fræðsludeildar FHG 
takmarkandi áhrif varðandi hvað megi bæta við fræðslustarf garðsins.  En garðurinn er stór 
og því eru möguleikarnir á viðbótum nokkrir og það sem þarf er hugmyndaflug og 
framkvæmdagleði.  Nokkrar hugmyndir skutust í koll höfundar eftir samtöl við starfsfólk 
FHG.  Við þankaganginn var aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt höfð til 
hliðsjónar og það sem lýtur að miðstigsnemendum í grunnskóla.   

6.1.1 Spæjaraleikur, setjum upp spæjaragleraugun   

Í spæjaraleiknum fá allir þátttakendur litla bók með léttum þrautum sem hvetja nemendur til að 
bregða sér í hlutverk spæjara eða rannsóknarmanns.  Engin takmörk eru á hversu margir komi og 
“setja upp spæjaragleraugun” í einu en gæta þarf að því að leysa þrautirnar í rólegheitum svo 
dýrin styggist ekki.  Bókin gæti verið aðgengileg á vef FHG og nemendur geta ýmist leyst allar 
þrautirnar í garðinum í einu eða með nokkrum heimsóknum og einhverjar þeirra mætti jafnvel 
leysa í nágrenni skólans.  Þrautirnar gætu verið eftirfarandi;  
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 Teljið upp dýrategundirnar sem þið sjáið.  Bæði verða á vegi nemenda tegundir 
sem búa í garðinum sem og tegundir sem eiga þar leið um.  Helst er líklegt að 
fuglar og skordýr og jafnvel að mýs eða rottur verði á vegi þeirra til viðbótar við 
dýr garðsins.  Við slíka könnun eflast nemendur í að kanna umhverfi sitt með 
öðrum hætti en ef til vill venjulega.  Eftir að heim í skóla er komið má rýna í 
heildarupptalninguna og flokka hana niður í ættbálka og ættir.  Þá gefst líka 
tækifæri til að velta því upp hvers vegna þær tegundir sem ekki búa í garðinum 
sjást í Laugardalnum og af hverju aðrar eru ekki sýnilegar.  Þannig er umræðan um 
búsvæði opnuð en ólíklega má ætla að sjófuglar og hálendisdýr sjáist á vappi um 
garðinn.  Þá er hægt að skipta dýrunum í flokka eftir því hvort um grasætur eða 
rándýr er að ræða og einnig staðsetja dýrin í fæðukeðju.   

Mynd 6.1 Köttur sem aðeins spæjarar finna.   

 Teiknið upp fótagerð dýranna.  Fótagerð spendýra og fugla sem finnast í garðinum 
eru af ýmsum toga.  Með því að nemendur rýni í fótagerð dýranna sjá þau það ef til 
vill betur.  Þá er líklegt að þau hugi nánar að því hvað veldur sem svo getur orðið 
að góðum umræðum þegar heim í skólastofu er komið.   

 Teiknið upp gogga fuglanna.  Rétt eins og fótagerðir eru goggar fugla 
mismunandi og með því að skoða þá nánar og teikna þá upp vakna spurningar 
sem hægt er að leita svara við.   

 Skráið niður liti húsdýranna. Þó svo að fjölbreytileiki í íslensku dýralífi sé ekki 
mikill þá er þó nokkur fjölbreytileiki í litum íslensku húsdýranna.  Til dæmis er að 
finna í íslenska hestastofninum flesta af þeim 15 erfðavísum sem stjórna litum í 
hestum en flestar hestategundir í heiminum eru ræktaðar með það að markmiði að 
hafa þær fermur einsleitar en fjölbreyttar á litinn.  (Páll Hersteinsson, 2004).  FHG 
leggur áherslu á að sýna þennan fjölbreytileika eftir fremsta megni og þar gefst 
kostur á að kanna þessa liti betur.   

 Hvaða gróður þekkið þið.  Hver sá sem heimsækir Laugardalinn fer ekki varhluta 
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af þeim mikla gróðri sem þar er.  Dalurinn og þar með FHG er því kjörinn staður til 
að skoða gróðurinn, hvort heldur sem er blóm eða tré og allt þar á milli.  Í 
spæjaraleiknum geta nemendur skráð niður þann gróður sem þau þekkja.  Um leið 
eflast þau í því að kanna umhverfi sitt og kominn er góður grunnur til umræðu um 
gróður á Íslandi þegar heim í skóla er komið.   

6.1.2 Keppt við dýrin 

Í “Keppt við dýrin” er leik og fróðleik blandað saman en þó þarf að gæta þess að leikurinn 
trufli ekki dýrin.  Sé miðað við eina bekkjarstærð mætti skipta hópnum í eins marga hópa 
og þrautirnar eru og hóparnir elta síðan hvern annan þannig að einn hópur sé á hverri stöð í 
einu.  Víða um heiminn má finna slíka leiki í dýragörðum þar sem gestir eru hvattir til að 
bera sína getu af ýmsum toga saman við getu dýranna.  Úr viðlíka smákönnunum má hefja 
umræðu um hvers vegna dýrin geta það sem þau geta en ekki við mennirnir og hvers vegna 
nauðsynlegt er fyrir dýrið að geta og gera það sem þau gera.  Í aðalnámskrá grunnskóla 
fyrir náttúrufræði og umhverfismennt er sett sem áfangamarkmið á miðstigi að nemendur 
þekki að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang. (Menntamálaráðuneyti, 2007).  Upp frá 
þessum þrautum er því kominn umræðugrundvöllur fyrir slíku enda hefur flest tilgang í 
dýraríkinu.  Slíkur leikur yrði settur upp víða um garðinn í formi ýmis konar skilta og 
þeirra hluta sem til þurfa.  Þrautirnar geta verið eftirfarandi; 

 Ert þú með eins gott jafnvægi og geit?  Geitur finnast sem húsdýr víða um 
veröldina þar sem maðurinn hefur tekið sér bólfestu.  Þær eru fótvissar líkt og 
fofeður þeirra, villigeiturnar en hornið á neðra borði klaufa þeirra líkist gúmmíi.  
Það hjálpar þeim við að ná mikilli fótfestu í klettum og jafnvel þegar klettarnir eru 
blautir.  (Páll Hersteinsson, 2004).  Ástæða klettaklifursins hjá fjallageitunum 
(villigeitunum) er að komast í salt og steinefni í klettunum enda eru margar 
grastegundir fátækar af slíkum efnum.  Að þessu búa geitur í dag og það getur því 
verið vandamikið verk að ná sama jafvægi og geit.  (Attenborough, 2003).  Í þessari 
þraut þyrfti að setja upp jafnvægisslá sem nemendur og gestir FHG gætu spreytt sig 
á í von um að ná sömu jafnvægistöktum og geitur eru svo þekktar fyrir.   

 Hvernig fara hreindýrahorn þér ?  Hreindýr eru af hjartarætt og eru eina tegundin 
innan þeirrar ættar þar sem bæði kynin eru hyrnd.  Hornin eru, ólíkt öðrum 
hornberum, mismunandi það er að segja hægra og vinstra horn eru sjaldan eins.  
Horn hreindýra gefa til kynna stöðu þeirra í hópnum en það dýr sem er með stærstu 
hornin nýtur forgangs innan hópsins þegar erfiðir tímar ganga yfir.  Þannig eru 
kelfdar simlur (kvendýrin) einu dýrin í hreindýrahjörð sem eru hyrnd í lok vetrar og 
halda hornum sínum fram yfir burð og hreintarfar þurfa á sínum hornum að halda á 
fengitímanum.  En strax að loknum fengitímanum fella tarfarnir hornin.  
(Skarphéðinn Þórisson, 1993).  Í þessari þraut væri grundvöllurinn fyrir umræðu 
þegar heim í skóla er komið fengin af því að nemendur gætu mátað horn og 
handfjatlað af misgömlum simlum og hreintörfum.  Fróðleik um hlutverk hornanna 
væri að finna á sama stað í stuttum og hnitmiðuðum texta.     



 
25

Mynd 6.2. Geitur að leik 

 Getur þú kafað jafn lengi og selur? Landselir geta dvalið töluverðan tíma 
neðansjávar eða allt að 25 mínútum.  Áður en þeir kafa anda þeir fyrst frá sér 
loftinu til þess að draga úr flotdrægni sinni.  Hjá selum er meira blóð á hvert 
líkamskíló heldur en þekkist hjá landspendýrum og í blóði þeirra er meira af 
blóðrauða og vöðvarauða en hjá mönnum.  Selir geta vegna þessa geymt mikið 
súrefni í æðum og líkamsvefjum í stað þess að fylla lungun eins og mennir gera við 
köfun.  (Jón Már Halldórsson, 2004).  Við selalaugina yrði sett upp klukka sem 
eingöngu telur mínútur, það er að segja ein mínúta er einn hringur.  Þannig gætu 
nemendur tekið tímann á hversu lengi þeir ná að halda andanum niðri og hvort þeir 
hafi sömu hæfileika til þess og selir.   

 Hversu hratt hleypur þú ?  Samkvæmt upplýsingum á vefsíðu Landsambands 
Hestamannafélaga (www.lhhestar.is) er núgildandi heimsmet í 100 metra skeiði sett 
af Sigurði Sigurðarsyni á hryssunni Drífu frá Hafsteinsstöðum og fóru þau 100 
metra á 7,18 sekúndum árið 2007.  Mörkuð væri 100 metra löng hlaupabraut þar 
sem nemendur og gestir gætu spreytt sig á hlaupi.  Til viðmiðunar væri hægt að 
hafa heimsmetið í 100 metra skeiði, hraða blettatígurs og jafnvel snigils.  Í 
kennsluhugmyndum í aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt er meðal 
annars stungið upp á því að nemendur mæli vegalengd hluta sem eru á hreyfingu og 
eru taldir upp hlaupandi menn í því samhengi.  Það er gert til að efla skilning 
nemenda á hugtökunum vegalengd, tíma og hraða.  (Menntamálaráðuneytið, 2007).  
Þá getur tilraun sem þessi einnig orðið til umræðna um hvað það sé sem eykur 
lífsmöguleika lífvera.  Hægfara grasæta á til að mynda ekki möguleika í umhverfi 
þar sem hraðskreið rándýr búa.   

 Þekkirðu félagana á lyktinni?  Lyktarskyn er spendýrum mikilvægt og flestum 
öðrum dýrum einnig til samskipta.  Þau nota lykt til að marka sér svæði, finna sér 
fæðu, laða að sér maka og fæla frá óvelkomin rándýr.  Tegundir nýta ýmist 
lyktarkirtla, þvag eða saur til að gefa frá sér lyktina.  Önnur dýr finna því lyktina og 
bregðast við skilaboðunum sem lyktinni er ætlað að koma til skila.  (Brooks, 1992).  
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Nemendur geta hér athugað hvort lyktarskyn þeirra komi að notum þegar kemur að 
því að þekkja skólafélagana.  Því þarf að binda fyrir augun og þefa sig áfram.   

 Hagaðu þér eins og svín!  Hér er freistandi að bjóða nemendum að baða sig upp úr 
forarpytti líkum þeim sem svín nota.  Slíkt væri sennilega ekki vinsælt hjá 
kennurum og foreldrum þeirra sem tækju þátt.  En í staðinn mætti úbúa lítinn 
forarpytt og þvottaaðstöðu við hliðina.  Pyttinn myndu nemendur síðan nota til þess 
að ata hendur sínar með forinni og setja sig þannig í spor svína.  Tilgangur svínanna 
með að ata sig upp úr forinni er þríþættur.  Í fyrsta lagi nota þau drulluna til að verja 
húð sína gegn geislum sólar en svín skortir feld líkt og okkur mennina.  Í öðru lagi 
þá kælir drullan svínin enda hafa þau ekki svitakirtla líkt og mennirnir.  Í þriðja og 
síðasta lagi þá er drullan tilvalin að svína viti til að baða sig upp úr.  Þegar drullan 
harðnar á húð þeirra og dettur af endingu af detta um leið ýmis óhreinindi. (Jensen, 
1993).  Hér er þá enn á ný komin grundvöllur til vangavelta um hvers vegna dýr 
gera það sem þau gera.   

6.1.3 Eðlur og snákar fyrir íslenska nemendur 

Veitt hefur verið leyfi til handa FHG á innflutningi á fjórum tegundum skriðdýra.  Um er 
að ræða tvær tegundir slanga, bolta pýtonslanga (Phyton regius) og mjólkursnákur 
(Lampropeltis T. stuarti) og tvær tegundir eðla, grænkembu (Iquana iquana) og 
skeggdreka (Pogona viticeps).  Þessi dýr munu gefa fræðsludeild FHG tækifæri á að kynna 
nemendum framandi vistkerfi enda eru slíkar forsendur ein af forsendum fyrir leyfi því 
sem hefur verið veitt.  Innflutningur slíkra dýra er bannaður almenningi en sett hafa verið 
upp búr í FHG sem eru ætluð slíkum dýrum og starfsfólk garðsins hefur fengið þjálfun í 
meðhöndlum þeirra.  (Bréf frá Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti til Tómasar Óskars 
Guðjónssonar forstöðumanns FHG, 2. september 2008).   

Í aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt er eitt af markmiðum að nemendur átti sig 
á að lífverur eru flokkaðar eftir skyldleika í ríki og þeir skulu læra um aðaleinkenni helstu 
hópa lífvera, aðlaganir lífveranna og lífsferla.  Skriðdýr er einn af fimm hópum hryggdýra 
og auk froskdýra finnast þau ekki í íslenskri náttúru.  Hinir þrír hóparnir eru spendýr, 
fuglar og fiskar sem finnast á Íslandi.   
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7 Er markmiðum náð? 

Ljóst er að möguleikar á að víkka sjóndeildarhringinn og skerpa á námsefni námsbókanna 
eru nokkrir í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.   Fjöldi nemenda og kennara sem sækir í 
námskeið garðsins ár hvert segir nokkuð til um að námskeiðin eiga upp á pallborðið á 
þessum vettvangi.  Greining á því hvort námskeiðin falli að aðalnámskrá hefur ekki farið 
fram undanfarin 10 ár í FHG.  Engu að síður hafa kennarar almennt lýst yfir mikilli ánægju 
með fyrirkomulag námskeiðanna í heimsóknum sínum og þykja þau kærkomin viðbót við 
skólastarfið.  Ekki síst vegna þess að nemendur eru að gera eitthvað sem ekki er hægt að 
gera annars staðar innan borgarmarkanna.  (Lilja Björk Vilhelmsdóttir, munnleg heimild, 
16. maí 2010).  Tafla 7.1. sýnir hvaða markmið nást að hluta eða öllu leyti með þátttöku á 
námskeiðum þeim sem FHG býður upp á og hvaða markmið nást með þeim námskeiðum 
sem komið var með hugmyndir að hér í kaflanum á undan.   

Tafla 7.1  Nást markmið í lífvísindum aðalnámskrár á námskeiðum í FHG ? 

 Markmið lífvísinda í 
aðalnámskrá í 
náttúrufræði og 
umhverfismennt. 

Markmiðum náð að hluta eða 
heild í núverandi námskeiðum. 

Markmiðum náð að 
hluta eða heild í 
hugmyndum að nýjum 
námskeiðum.   

1. Lífverur eru ýmist ein- eða 
fjölfrumungar. 

Ekki með beinum hætti en kemur 
upp í umræðum af og til.   

 

2. Gera sér grein fyrir 
fjölbreytileika frumna.   

Ekki með beinum hætti en kemur 
upp í umræðum af og til.   

 

3. Erfðir ráðast að genum 
sem eru í frumum.   

Ekki með beinum hætti en kemur 
upp í umræðum af og til.   

 

4. Þekkja helstu líffærakerfi 
mannslíkans og starfsemi 
þeirra í stórum dráttum. 

Helst fjallað um líffæri dýra sem 
svipar um margt til mannslíkams.  

Lunga sjávarspendýra er til að 
mynda töluvert til umræðu í Dýr í 
sjó og vötnum.   

 

5. Þekkja hvernig barn 
verður til og fóstur 
þroskast.   

  

6. Geta lýst helstu 
breytingum sem verða á 
líkama mannsins frá 
fæðingu til elliára.   

  

7. Geta lýst hvernig 
mannslíkaminn nýtir 
fæðuna og fær úr henni 
orku. 

Ekki varðandi mannslíkamann en 
hugtakið melting kemur nokkuð 
við sögu þegar rætt er um jórtur 
jórturdýra í Vinnumorgnum.   

 



 
28

 

8. Geta tekið skynsamlega 
afstöðu í kynferðismálum 
út frá þekkingu á 
einkennum og hlutverki 
kynþroskaaldursins.   

  

9. Skilja ábyrgð sína á eigin 
heilsu og möguleikum 
sínum til að koma í veg 
fyrir ýmsa sjúkdóma.   

  

10. Lífverur eru flokkaðar í 
ríki eftir skyldleika, læra 
um aðaleinkenni helstu 
hópa lífvera, lífsferla og 
aðlaganir.   

Já í öllum námskeiðum og þá um 
þau dýr sem fjallað er um hverju 
sinni.   

Já og einkum með 
tilkomu skriðdýra .   

11. Nauðþurftir allra lífvera 
eru nánast þær sömu.  

Já kemur við sögu í öllum 
námskeiðum.  Nemendur í 
Vinnumorgni sérstaklega átta sig á 
því að nauðþurftir allra dýra eru 
nánast þær sömu það er að öll 
þurfa þau vatn og fóður.   

Já mun koma við sögu á 
nýjum námskeiðum.   

12. Erfðaefni stjórnar erfðum 
lífvera. 

Já við skoðun á dýrunum.    Já mun koma við sögu á 
nýjum námskeiðum.   

13. Flest í fari dýra hefur 
einhvern tilgang, svo sem 
mökunaratferli, 
fuglasöngur og 
árstíðarbundnar ferðir 
fugla og fiska.   

Já kemur við sögu í öllum 
námskeiðum.  

Nást vel í Keppt við 
dýrin og 
Spæjaraleiknum.   

14. Þær lífverur sem eru best 
aðlagaðar umhverfinu eru 
hæfari en aðrar til að lifa 
af og fjölga sér.   

Já, á öllum námskeiðum og 
sérstaklega í Vinnumorgnum og 
Dýrum í sjó og vötnum.   

Refirnir og kuldaaðlögun þeirra er 
gott dæmi um þetta og einnig 
hvernig botnfiskar hafa aðlagast 
verunni á botninum.   

Já, í Keppt við dýrin og 
Spæjaraleiknum en þó 
einkum hæfileikinn að 
lifa við sérstakar 
aðstæður, sbr. 
geitajafnvægið.   

15. Geta útskýrt hugtökin 
fæðukeðja og fæðuvefur 
og þekkja mismunandi 
hlutverk lífvera í þeim. 

Helst að lífverur ofarlega í 
fæðukeðjunni komi við sögu í 
núverandi námskeiðum en minna 
um til dæmis rotverur.   

 

16. Hvað er ljóstillífun og 
hvert er gildi hennar fyrir 
lífheiminn.   

Ekki með beinum hætti en kemur 
upp í umræðum af og til.   

 

17. Gera grein fyrir tengslum 
lífvera innbyrðis og við 
umhverfi sitt. 

Tengsl dýra innbyrðis eru til 
umræðu en ekki milli annarra 
lífvera.  Lítið fjallað um beina 
plöntufræði í námskeiðum FHG.   

Tengsl dýra innbyrðis 
væru til umræðu en ekki 
milli annarra lífvera.  
Lítið fjallað um beina 
plöntufræði í 
námskeiðum FHG.   
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18. Geta borið saman 
mismunandi búsvæði á 
Íslandi með tilliti til 
einkennislífvera, fjölda 
tegunda og 
umhverfisþátta.   

Búsvæði dýra til umræðu og þær 
plöntur sem þau kunna að éta.  
Einnig er farið töluvert inn á það 
hvað það er sem ræður 
búsvæðavali, einkum í 
Vinnumorgnum og almennum 
leiðsögnum.     

Hvað er það sem ræður 
búsvæðavali verður til 
umfjöllunar í 
spæjaraleiknum.   

19. Bera virðingu fyrir lifandi 
verum, lifnaðarháttum 
þeirra og búsvæðum og 
skilja eðlilegar 
takmarkanir á nýtingu 
þeirra. 

Í öllum heimsóknum og 
námskeiðum er brýnt fyrir 
nemendum að sýna íbúum 
garðsins tilhlýðilega virðingu.   

Á nýjum námskeiðum 
verður brýnt fyrir 
nemendum að sýna 
íbúum garðsins 
tilhlýðilega virðingu.   

20. Gera sér grein fyrir að 
maðurinn er hluti af 
náttúrunni og lífsafkoma 
komandi kynslóða byggist 
á umgengni hans við 
náttúruna. 

Kemur við sögu á öllum 
námskeiðum.   

Mun koma við sögu á 
nýjum námskeiðum.   

21. Sýna ábyrgð á íslenskri 
náttúru og gera sér grein 
fyrir sérstöðu hennar.   

Kemur við sögu á öllum 
námskeiðum.   

Mun koma við sögu á 
nýjum námskeiðum.   

Töflu 7.1 er ætlað að sýna fram á að nokkrum af þeim markmiðum sem sett eru fram í 
aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt eru gerð skil í námskeiðum FHG.  Sem 
dæmi má nefna að markmið í línu 19 í töflunni á einkar vel við það sem FHG býður upp á.  
Húsdýrahald í heild sinni byggir á góðri umönnun bænda við skepnur sínar og því má segja 
að það markmið sé grundvallaraatriði í öllum námskeiðum FHG og ætti því að komast til 
skila til nemenda.   

Kennsluhugmyndir teknar úr aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt sem sýndar 
eru í kafla 4.3 eru einnig margar hverjar að finna í námskeiðahaldi FHG.   
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8 Niðurstöður. 

Þrátt fyrir að í þessu verkefni hafi mest áhersla verið lögð á kaflann um lífvísindi í 
aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt þá er ljóst að FHG nýtist í fleiri 
námsgreinum líkt og talið var upp í inngangi.  Þeir kennarar sem ætla sér að nýta  
námskeið eða heimsóknir í FHG sem kennslugagn er gagn af því að hafa í huga aðferðir 
Dewey sem miða að því að kanna útikennslusvæðið áður en lagt er í ferðalagið.  
(Gilbertson, Bates, McLaughlin & Ewert, 2006).  Þannig ná kennarar að ramma námsefnið 
inn og minnka þannig óvissuhlutann í ferðalaginu.  Slíkur óvissuhluti er samt sem áður 
kærkomin viðbót.  Þannig er hægt að ímynda sér að ef ær ber í miðju námskeiði í FHG er 
erfitt að einbeita sér eingöngu að atferli geitanna í næstu stíu.  Slíkan óvissuhátt verður að 
eiga við þannig að hann nýtist nemendum.   

Námskeið líkt og þau sem fræðsludeild FHG býður upp á nú sem og þau sem möguleikar 
eru á í framtíðinni eru því gott verkfæri til handa kennurum en þyrfti að vinnast í nánara 
samstarfi við kennara en gert er nú.  Fræðslufulltrúar FHG þurfa reglulega að endurskoða 
námskeiðaúrval sitt út frá aðalnámskrá grunnskólanna og taka þarf tillit til sem flestra 
námsgreina.  Hvað varðar náttúrufræði og umhverfismennt er ljóst að ágætis grunnur er nú 
þegar til staðar en fínstilla mætti námskeiðin, kennsluhugmyndir þær sem lagðar eru fyrir 
kennara og markmiðin betur saman.  Í töflu 7.1. kemur á nokkrum stöðum fram að 
markmið komi við sögu og muni koma við sögu á komandi námskeiðum en skilvirkast 
væri ef markmiðin og þau hugtök sem notuð eru þar og í kennsluhugmyndum 
aðalnámskrár væru sett í nokkurs konar beinagrind sem námskeiðin væru síðar unnin eftir.  
Í því samhengi mætti setja á laggirnar einshvers konar samstarfshóp milli fræðslufulltrúa 
FHG og kennara þar sem áhersluþættir beggja aðila yrðu lagðir fram þannig að úr yrði 
fróðlegt og gagnvirkt samstarf báðum aðilum til tekna.  Slíkt samstarf myndi að mati 
höfundar eflaust ganga betur eftir ef fræðslustarf FHG myndi heyra beint undir Menntasvið 
Reykjavíkurborgar en ekki Íþrótta- og tómstundasvið líkt og nú er.   

Nái hugmyndir starfsmanna fram að ganga sem lúta að fjölbreyttara úrvali dýra í garðinum 
þarf að sníða ný námskeið að þeim dýrum.  Þau eru í flestum tilfellum dýr sem ekki finnast 
á Íslandi, sér í lagi ef horft er til spendýra.  Húsnæði fræðsludeildar eða skortur á viðunandi 
húsnæði til kennslu stendur fræðslufulltrúum fyrir dyrum hvað varðar námskeiða úrval.  
Með góðu húsnæði sérstaklega hönnuðu fyrir þá starfsemi sem deildin gæti boðið upp á 
mætti bæta úrval námskeiða.  Þar mætti koma fyrir rannsóknaraðstöðu af ýmsum toga, 
fyrirlestrarsölum fyrir nemendur sem og almenning og sýningaraðstöðu fyrir sífellt 
stækkandi safn FHG.   
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