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Útdráttur 

Markmið með þessari ritgerð er að athuga hvort reynsla barna af dýrum hafi 

uppeldislegt gildi og hvernig viðhorf kennara og foreldra séu til þess. Einnig er 

markmiðið að kanna hvort áhugi sé fyrir að setja slíkan leikskóla á laggirnar. Fjalla 

um tengsl manna og dýra gegnum tíðina og hvernig dýrin hafa lífgað upp á daglegt 

líf barna í sveitum. Í framhaldi af því ræðum við tengsl barna og gæludýra annars 

vegar og húsdýra hins vegar og hvaða þýðingu þau geta haft fyrir samskiptahæfni og 

tilfinningar barna. Fjallað er um rannsóknir og tilraunir þar sem dýr hafa verið notuð 

til hjálpar fólki með einhvers konar hömlun eða skerðingu á þroska. Í framhaldi af 

því greinum við frá kenningum nokkurra námskennismiða og segjum frá hvernig 

tengja megi leikskólastarf og dýr við þessara kenningar, einnig til að efla alhliða 

þroska barna. Sagt er frá starfi og foreldrakönnun í dönskum leikskóla þar sem börn 

fá daglega reynslu af húsdýrum. Þá er greint frá viðhorfskönnun í formi 

spurningalista sem lögð var fyrir foreldra og kennara á þremur leikskólum. 

Niðurstöður hennar sýndu mjög jákvæð viðhorf bæði foreldra og kennara til 

húsdýrahalds í leikskóla. Einnig kemur sterklega í ljós að foreldrar myndu setja 

börnin sín á slíkan leikskóla. Að lokum er sett fram hugmynd að nýrri 

leikskólanámskrá, þar sem lögð er áhersla á að börn fái daglega að umgangast og 

annast húsdýr.  
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1. Inngangur 

Höfundar þessa verkefnis hafa lengi haft áhuga á að tengja dýr inn í leikskólastarfið 

og gefa börnum tækifæri á að umgangast og kynnast helstu húsdýrum Íslendinga 

daglega.  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir: „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“ (1999:26). Það vekur undrun að 

á Íslandi, þar sem landbúnaður og sveitamenning er hluti af daglegu lífi margra 

landsmanna, eru ekki gerðar kröfur í Aðalnámskránni, um kynningu á húsdýrum. 

Markmið þessarar ritgerðar er að athuga hvort reynsla barna af dýrum hafi 

uppeldislegt gildi. Hvaða viðhorf kennarar og foreldrar hafa til þess að börn 

umgangist dýr í leikskólanum.  

Til að kanna hvort fræðileg rök séu fyrir daglegri umgengni barna við dýr, var 

ákveðið að skoða rannsóknir og/eða kenningar sem undirbyggja slíka áherslu í 

uppeldi barna. Skoðað var hvað hefur verið skrifað um tengsl barna og dýra og 

hvernig dýr hafa verið notuð sem meðferðarform einstaklinga með einhvers konar 

erfiðleika, fötlun, röskun eða hömlun á þroska eða líkamlegri getu.  

Enn fremur voru heimsóttir nokkrir leikskólar sem leggja áherslu á náttúru og 

útikennslu og rætt við fólk sem þar starfar, um hvernig dýrahald í leikskólastarfi gæti 

fallið að uppeldis- og námskenningum ýmissa námskennismiða. Við kynntum okkur 

starf leikskóla þar sem börnin taka þátt í að sinna húsdýrum. Til að fá frekari 

upplýsingar um hvort grundvöllur væri fyrir að stofna leikskóla með húsdýrum hér á 

Íslandi, var lögð könnun fyrir foreldra og kennara þriggja leikskóla til að athuga 

viðhorf þeirra til þess. Í framhaldi var ákveðið að setja fram hugmyndir að 

leikskólanámskrá með áherslu á að börn kynnist umönnun og almennri umhirðu 

húsdýra.  

 



 

5 

 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða þýðingu og hlutverk dýr hafa gengt fyrir 

mannfólkið í gegnum tíðina.  Hvernig dýr hafa nýst sem vinnuafl, fæða, 

félagsskapur, gæludýr og hjálpar- eða meðferðarform.  

 

2.1 Tengsl manna og dýra 

Tegundin Homo Sapiens Sapiens, hinn vitri vitiborni maður, tilheyrir mjög flóknu 

lífskerfi jarðarinnar, þessi tegund er þróaðasta spendýr jarðar og er náskyld öpum.  

Homo Sapiens Sapiens er plöntuæta og rándýr í eðli sínu (Sigrún Helgadóttir, 2006) 

auk þess sem hann lifir í hópsamfélagi, hann er mjög félagslyndur og líður yfirleitt 

ekki vel einum og sér. Maðurinn er prímatategund sem ólíkt öðrum prímatategundum 

ganga uppréttir, það er að segja gengur á tveimur fótum í stað fjögurra. Eiginleikar 

mannsins, að tala tungumál og beita rökhugsun stafa af mjög þróuðum og flóknum 

heila. Í allt að 7 milljónir ára hefur maðurinn þróast og vitsmunir hans leitt til að 

hann notar verkfæri, mun meira en aðrar dýrategundir. Maðurinn er að eðlisfari 

forvitinn og sérstaklega fær um að nota ýmis samskiptakerfi. Hann er þekktur fyrir 

viljastyrk og vill hafa áhrif á það sem er að gerast í kringum hann (Maður, 2010).  

Alveg frá upphafi mannkyns á jörðinni hefur maðurinn þurft að treysta á náttúruna í 

kringum sig til að lifa af. Hann hefur lært að rækta jörðina, nýta náttúruauðlyndir, 

temja ýmis dýr, nýta krafta þeirra sem vinnuafl og afurðir þeirra til manneldis, klæða 

og verkfæra. Ef við lítum til baka, hvernig fólk á Íslandi lifði hér áður fyrr, sést  

hversu hröð þróunin hefur verið og hversu fljótt gleymist það gamla og að margra 

mati góða, sem gaf lífinu gildi hér áður fyrr. Fyrst deildu menn og skepnur húsnæði 

og var aðalástæðan sú að húsdýrin hituðu upp húsakynni manna, skepnur voru í 

öðrum enda hússins og bústaður manna í hinum. Í gömlu húsunum var ullin notuð til 

að troða í rifur og þétta yfir vetrartímann. Margar sögur fara af því, hvernig konur 

verkuðu ull til að nota í klæði, þær þæfðu, kembdu og spunnu ullina og prjónuðu úr 

henni flíkur á heimilisfólkið. En fyrir utan ullina, gáfu kindurnar ásamt öðrum 

dýrum, fólkinu kjöt til átu og var það verkað á mismunandi hátt svo sem súrsað, 

saltað, reykt eða þurrkað. Á flestum bæjum voru mjólkurkýr sem sáu heimilinu fyrir 
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mjólk sem unnin var á ýmsa vegu, skyr og ostur búin til og þar að auki var rjóminn 

skilinn frá mjólkinni og hann strokkaður í smjör. Lengi mætti telja upp hvernig 

forfeður Íslendinga hafa nýtt sér náttúruna og dýrin til lífsviðurværis. Allt er þetta 

mjög spennandi að kynna sér og þess virði að halda til haga og ræða um, til að saga, 

hefðir og siðir Íslendinga lifi áfram með börnum okkar og þau læri hvers virði dýrin í 

raun og veru eru fyrir mannfólkið.  

Fyrir utan afurðir dýranna eru félagsleg tengsl manna og dýra einnig mikilvæg. Dýr 

hafa oft á tíðum veitt manninum félagsskap með nærveru sinni og sérstaklega á þetta 

við um fólk í afdölum landsins, þar sem vetrarfærðin gerði mönnum ókleift að halda 

tengslum við umheiminn. Við munum flest eftir Gísla Gamla á Uppsölum í Selárdal 

við Arnarfjörð, hann bjó einn til fjölda ára á afskekktum stað þar sem mannaferðir 

voru svo til engar, hann hafði aðeins kindurnar sínar sér til félagsskapar (Ómar 

Ragnarsson, 1981). Enn í dag má sjá á sveitabæjum, hvernig börnin tengjast lömbum 

sem hafa misst móður sína af einhverjum ástæðum, börnin þurfa að hugsa um litlu 

lömbin, gefa þeim pela og ganga þeim í móðurstað. Þessir litlu heimalningar verða 

eins og hundarnir á bænum, þeir veita börnunum óendanlega gleði og félagsskap í 

sveitinni. Vegna þessara félagstengsla barna og dýra hafa verið gerðar ýmsar tilraunir 

til að nýta félagslynd dýr til hjálpar börnum sem hafa lent í áföllum eða eru með 

einhvers konar röskun eða hömlun á þroska eða líkamlegri getu. Eins og dæmin hér 

að ofan sýna, hafa börn á öllum aldri yfirleitt gleði og gaman af dýrum og hún leynir 

sér ekki þegar dýrin koma hlaupandi og jafnvel hlýða skipunum þeirra um að gera 

alls konar kúnstir. Fyrst þessir loðnu ferfætlingar skapa svona mikla gleði í veröld 

barna sem umgangast þau, hvers vegna eru þá ekki dýr á fleiri leikskólum? Ein 

skýringin kann að vera sú að lífshættir mannanna eru að þróast svo hratt, að 

mennirnir fara hreinlega fram úr sér og gleyma tengslum við dýr og náttúru. Menn, 

dýr og plöntur eru öll hluti af vistkerfi og lífríki jarðar, sem gera okkur kleift að lifa á 

jörðinni. Vélvæðing um allan heim auðveldar lífið, en stundum er ekki hugað að 

heildinni. Við þessa hröðu þróun allt í kring, fellur þá ekki í skuggann uppruni og 

líferni manna til margra alda? Er ekki nauðsynlegt fyrir manninn sem dýrategund að 

hafa önnur dýr, plöntur og hreina náttúra í kringum sig til að geta lifað? Hver er 

skylda fullorðinna gagnvart komandi kynslóðum, hvað varðar fræðslu, um hvernig 
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hægt er að umgangast dýr og náttúru með virðingu og skilning? Viljum við missa 

niður þennan menningarauð Íslendinga sem húsdýrin eru? 

2.2 Börn og gæludýr  

Alls staðar á landinu má finna einhver heimili þar sem gæludýr eru haldin. En hvað 

eru gæludýr og hvers vegna eru þau tekin inn á heimilin? Ef leitað er eftir 

skilgreiningu, kemur upp sú skýring að gæludýr eru dýr sem höfð eru heimavið. Dýr 

sem eigandanum þykir vænt um vegna félagsskapsins sem það veitir. Ekki er ætlast 

til að þessi dýr sinni einhverjum störfum né séu til matar (Kæledyr, 2009). 

Algengustu gæludýrin eru hundar, kettir og einnig eru mismunandi tegundir af 

nagdýrum talin til gæludýra. 

Að eiga gæludýr krefst mikillar umhyggju og umönnunar af hálfu eigandans. Það 

þarf að hreinsa búr og annað sem tilheyrir dýrinu, gefa því að borða, halda því 

hreinu, sjá til þess að það fái viðeigandi bólusetningar og dýralæknaskoðun, til þess 

að dýrið sé heilbrigt og hraust. Fyrir marga eru ofangreind atriði of umfangs mikil til 

þess að fólk nenni eða geti staðið í því að halda gæludýr. En sumum finnst 

dýrahaldið vera þess virði að leggja fram vinnu við að sinna þörfum þess miðað við 

hvað þeir fá tilbaka. Hvað gera þessi dýr fyrir utan að veita félagsskap og skemmtun. 

Í greininni An exploration of the potential benefits of pet-facilitated therapy, er sagt 

frá eldri manni sem lagður var inn á sjúkrahús. Eftir aðgerð, sem afmyndaði hann, 

braust út reiði og vonbrigði og hann fjarlægðist fólk. Áhrifin eftir heimsókn hunds og 

svíns voru gífurleg, hann tengdist aftur fyrra lífi sínu. Frá því að vera reiður og 

þungur í skapi varð hann ánægður og rólegur (Brodie og Biley, 1999:330).  

Í bók sinni Børn, dyr og natur (1988:126-127) vitnar Madsen í bók sem heitir Intim 

adfær eftir Desmond Morris, þar sem hann ber saman hegðun fullorðinna gagnvart 

gæludýrum og ungabörnum annars vegar og þegar verið er að hugga eða hughreysta 

einhvern hins vegar. Í ljós hefur komið að fólk notar sömu hreyfingar, hvort sem það 

strýkur eða klappar gæludýrum, huggar ungabörn eða hughreystir aðra manneskju. 

Nærvera og umgengni við gæludýr getur haft góð áhrif á streitu fullorðinna sem róast 

við að strjúka feld dýranna. Madsen telur að það hljóti að vera hægt að nýta þessi 

áhrif á börnin. Þessi róandi áhrif af því að umgangast dýrin daglega getum við til 
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dæmis nýtt okkur í sambandi við „æst“ eða „erfið“ börn. Höfundar telja að börn sem 

eru óörugg og ósjálfstæð geti grætt mjög mikið á því að umgangast dýr ef þau eru 

ekki beinlínis hrædd við dýrin. Talið er að börn sem eiga gæludýr séu sterkari 

félagslega og færari í samskiptum en önnur, en engar rannsóknir sanna þessar 

hugmyndir (Madsen, 1988:118-119). Madsen (1988:115-117) fjallar um það hvaða 

áhrif gæludýr hafa á börn, hann skrifar um hóp rannsakenda frá Wien sem árið 1983 

gerðu könnun, á því hvort gæludýraeign barna hefði áhrif á samskiptahæfni þeirra. 

Athugað var hversu fær börn sem áttu gæludýr og samanburðarhópur sem engin áttu 

væru að túlka líkamsmál. Könnunin sýndi að eigendur gæludýra gátu frekar lesið úr 

andlitsdráttum manna á ljósmyndum og sagt til um tilfinningar fólksins á 

myndunum, svo sem reiði, depurð eða gleði, en börnin sem ekki áttu gæludýr. Í 

annarri könnun sem gerð var á sama tíma var verið að bera saman börn sem áttu 

gæludýr með skýra samskiptatækni, eins og hund eða kött annars vegar og börn sem 

áttu dýr með óskýra samskiptatækni svo sem fugla eða fiska. Sú könnun sýndi engan 

marktækan mun á börnunum eftir hvers konar gæludýr þau áttu. Þó gefa þær okkur 

vísbendingar um að börnin sem áttu gæludýr voru færari um að skilja líkamlega 

tjáningu annarra. Þetta segir ef til vill, að það að reyna að skilja dýrin, sem 

dýraeigendur hljóti að gera, hefur áhrif á getu barna til að skilja tjáningu dýra, en 

ekki endilega hve dýrin eru góð í samskiptum. 

Þó að mörgum börnum langi í gæludýr verður samt að muna að börnin eru ekki nógu 

vitsmunalega þroskuð fyrr en eftir 10 ára aldur, til að hugsa ein um gæludýr. Í bók 

sinni  Børn, dyr og natur segir Madsen frá því að ekki sé hægt að ætlast til að börn á 

aldrinum fjögurra til tíu ára beri fulla ábyrgð á gæludýrum (1988:137-139). Ef tekin 

eru dýr inn á heimili, verður heimilisfólkið að vera reiðubúið að sinna öllu sem fylgir 

því, svo sem þrifum, fóðrun, viðrun o.fl. en jafnframt leyfa börnunum að taka þátt í 

öllu. Ef fólk er ekki tilbúið að takast á við þessi verk eða geta ekki af einhverjum 

öðrum ástæðum haft dýr á heimilinu er tilvalið fyrir börnin að fá að kynnast 

gæludýrum eða öðrum dýrum á leikskólanum. 
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2.3 Börn og húsdýr    

Hvað er húsdýr? Skilgreining á orðinu húsdýr, er dýr sem í gegnum aldirnar hefur 

aðlagast mönnum, það er meðal annars notað sem vinnuafl eða til matar. Það er eign 

manna og lífi þess er stjórnað af mönnum (Husdyr, 2009 ). 

Það er mjög mikilvægt að gera börnum grein fyrir að dýr eru nauðsynlegur hluti af 

lífi okkar, sérstaklega húsdýrin. Til eru börn í stórborgum sem aldrei hafa komið í 

sveit eða í náin kynni við skepnurnar. Þau þekkja dýrin aðeins af bókum. Þess vegna 

gera þau sér kannski síður grein fyrir hvaðan mjólkin kemur, eggin eða ullin, það er 

að segja hvaða mismunandi afurðir dýrin gefa okkur sem nýtast okkur dagsdaglega. 

Því er mikilvægt að börn fái að fræðast og umgangast húsdýr og læri hversu 

mikilvæg þessi dýr eru mönnum í daglegu lífi. Að eiga húsdýr felur í sér, eins og 

með gæludýr, mikla ábyrgð, umhyggju og tíma. Líkt og með gæludýrin þarf að sjá til 

þess að íverustaður dýranna uppfylli þarfir þeirra. Sérstakar reglur gilda um hvaða 

skilyrði þarf að uppfylla til húsdýrahalds, svo sem staðsetning, útisvæði, loftræstingu 

húsakynna, stærð bása eða stía og dýralækniseftirlit. Börnin kynnast því hvernig 

dýrin geta verið nytsamleg mönnum við framleiðslu á náttúrulegum áburði fyrir 

matjurtagarða, gefið af sér afurðir svo sem mat, leikföng, klæði eða verkfæri. Þannig 

geri þau sér grein fyrir til dæmis hvaðan matvælin í kælum og frystum verslana 

koma. Börn eru oft mjög ung þegar þau fá áhuga á dýrum og eru af eðlilegum 

ástæðum mjög forvitin, og ber fullorðna fólkinu skylda til að nýta þessa eðlishvöt til 

fræðslu um ýmis viðfangsefni sem tengjast dýrum, líferni þeirra og umönnun. 

Húsdýrin geta einnig verið mikilvæg fyrir hreyfihamlaða svo og fólk sem á erfitt með 

samskipti. Sem dæmi má nefna hvernig hestar hafa um árabil verið notaðir á Íslandi 

sem frístundatilboð fyrir fatlaða einstaklinga. Sjúkraþjálfun á hestbaki er lítt þekkt 

hér á landi en reiðmennska fyrir fatlaða hefur verið stunduð með ýmsum hætti 

undanfarna áratugi. Ísland hefur að mörgu leyti sérstöðu þegar kemur að 

reiðmennsku, því hér stunda hana mun fleiri en almennt tíðkast hjá nágrannaþjóðum. 

Íslenski hesturinn er talinn hafa marga kosti sem nýtast vel í sambandi við þjálfun 

fatlaðra á hesti (Guðbjörg Eggertsdóttir og Þorbjörg Guðlaugsdóttir, 2008:24). 

Fjallað verður nánar um þetta í kafla 2.5. 
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2.4 Dýr til hjálpar fólki með erfiðleika 

Í bók sinni Børn, dyr og natur segir  Madsen frá því hvernig dýr hafa reynst 

einstaklingum með mismunandi röskun eða fötlun. Þar er lýst hvernig dýrin hafa 

auðveldað sérfræðingum að nálgast börn sem höfðu annars útilokað ókunnuga eða átt 

erfitt með að tjá sig. Sem dæmi um hvernig dýr hafa verið notuð í meðferð sjúkra var 

í Vestur-þýskalandi í kringum aldarmótin 1900 byggt meðferðarheimili fyrir 

flogaveika. Þar var garður með villtum dýrum, húsdýrum, hundum, köttum og 

kanarífuglum og voru þessi dýr notuð í meðferð sjúklinga. Þegar Madsen gaf út 

bókina: Børn, dyr og natur var þetta heimili enn starfrækt eftir sömu meginreglum 

sem hafði borið góðan árangur í gegnum tíðina. Madsen nefnir í bókinni, bandaríska 

sálfræðinginn B. M. Levison sem er talin vera upphafsmaður þess að nýta dýr í 

meðferðarskyni. Levison uppgötvaði þessa „hæfileika“ dýra fyrir tilviljun þegar 

hundurinn hans elti hann út, til að taka á móti móður sem kom með barn með geðræn 

vandamál til viðtals. Barnið sýndi hundinum strax athygli og þar af leiðandi náði 

Levison sambandi við barnið. Athugarnir Levison leiddu í ljós að sérstaklega með 

mállausum, einhverfum og  hreyfihömluðum börnum náðist undraverður árangur. 

Börnin voru fyrr til að opna sig gagnvart dýrunum sem síðan nýttist þeim við að opna 

sig og tjá sig við manneskjur (Madsen, 1988:129-136). Dæmi voru einnig um að dýr 

höfðu verið notuð í seinni heimstyrjöldinni t.d. inn á spítölum til að gera 

spítalavistina meira aðlaðandi fyrir þá sem þar voru (Brodie og Biley, 1999:330).  

Víða hér á Íslandi hafa verið gerðar tilraunir með að nota dýr í meðferð barna þar 

sem dýrin hafa hjálpað þeim að vinna úr vandamálum sínum. Sem dæmi um slíkar 

tilraunir má nefna að hundar hafa verið notaðir með einhverfum börnum og segjast 

margir hafa góða reynsla af því, sem meðal annars sýnir sig í aukinni tjáningu 

barnanna, vinatengslum þeirra og leit að félagslegri samveru við dýrin (Halla Harpa 

Stefánsdóttir, 2004). Madsen segir að fyrir börn sé það einkar mikilvægt að dýr elska 

gjarnan eiganda sinn skilyrðislaust. Þrátt fyrir að börnin séu baldin, breyta jafnvel 

ekki alltaf rétt þá elska dýrin þau skilyrðislaust. Öll höfum við þörf fyrir kærleika og 

væntumþykju og dýrin gera ekki upp á milli hvort sem þú ert með eða án galla 

(Madsen, 1988:123-124). Í greininni Meðferðarlegt gildi hunda fyrir börn og 

unglinga með einhverfu, segir Halla Harpa Stefánsdóttir (2004) frá bandarískri 

rannsókn sem gerð var 2002, þar var athugaður munurinn á hegðun barna eftir því 
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hvort þau væru að leika með bolta, tusku-hund eða lifandi hund. Börnin sem tóku 

þátt í rannsókninni voru á aldrinum þriggja til þrettán ára. Þessi rannsókn sýndi að 

þegar börnin léku sér við lifandi hund einbeittu þau sér frekar, töluðu minna um 

atriði ótengd verkefninu, voru gáskafyllri, umhyggjusamari og hlógu oftar en þegar 

þau léku sér með leikföng. Við Háskólann í Guelph (University of Guelph, 2003) var 

gerð rannsókn þar sem fjölskyldur einhverfra barna fengu hunda sem voru 

sérþjálfaðir til þess að vernda einhverfu börnin. Hundarnir unnu fyrir börnin en 

hlýddu fyrirmælum foreldra. Rannsóknin sýndi að sterk tengsl mynduðust á milli 

hundanna og barnanna, jákvæður munur sást á sjálfmynd barnanna og velgengni 

þeirra í skóla jókst.  

Oft er talað um að hundurinn sé besti vinur mannsins, hann sé mjög næmur og skynji 

persónuleika og getu einstaklinga. Hundurinn gegnir hlutverki verndarans og 

vinskapur myndast við eigandann vegna þess hver hann er en ekki vegna þess hvers 

hann er megnugur. Gott dæmi um það, eru blindrahundar sem gæta húsbónda síns og 

aðstoða hann við að komast klakklaust á milli staða. Þeir eru einnig færir um að 

sækja hluti og vinna ýmis önnur verk svo sem að opna hurðir. Hérlendis hafa hestar 

einnig komið að sjúkraþjálfun lamaðra og hreyfihamlaðra til að þjálfa og styrka 

líkama þeirra. Árið 2007 var samþykkt að sjúkraþjálfun á hesti yrði viðurkennt 

meðferðarform og greitt niður af ríkinu, til jafns við aðrar sjúkraþjálfunarmeðferðir 

fyrir einstaklinga með skaða í miðtaugakerfi. Þessi viðurkenning gefur til kynna að 

dýr geta haft mikið gildi fyrir börn og aðra einstaklinga. Það sem gefur sjúkraþjálfun 

á hesti gildi er að taktfastar hreyfingar hestsins á feti gefa sömu hreyfingar og hjá 

mönnum á göngu þannig að samhæfing og aðlögun á sér stað á baki hestsins. Rétti- 

og jafnvægisviðbrögð örvast við mismunandi stefnu, hraða og skreflengd hestsins og 

er talið að endurtekin æfing stuðli að breytingum og endurskipulagningu í 

miðtaugakerfinu (Guðbjörg Eggertsdóttir og Þorbjörg Guðlaugsdóttir, 2008:24-25). 

Þessar hreyfingar hestsins sem hjálpa hreyfihömluðum og lömuðum segja til um 

hversu mikilvæg viðbót reiðþjálfun er inn í sjúkraþjálfun barna jafnt sem annarra. 

„Að sitja á hesti meðan hann gengur áfram felur í sér griðalega margar 

hreyfingar fyrir barn, ekki síst barn sem alla jafna situr í hjólastól. Auk þess fær 

barnið mikla örvun með snertingu feldsins, lykt og sjónáreiti. Nær öll skynfæri 

eru þannig örvuð“ (Þorbjörg Guðlaugsdóttir, 2008).  
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Í bókinni The significance of Children and animals, Social development and our 

connections to other species (2007:8) segir höfundurinn Myers frá samspili barna og 

dýra. Eftir að hafa fylgst lengi með hegðun barna í nálægð og samskiptum við dýr, 

fullyrðir Myers að dýrin geti haft þýðingamikið gildi fyrir sjálfsmótun barna, þetta 

gerir hann til þess að ögra venjulegum hugmyndum um þroskaferli þeirra. Það sem 

gerir dýrin svona þýðingarmikil fyrir sjálfsmótun er að þegar börnin fylgjast með 

dýrunum læra þau af þeim og yfirfæra hegðun þeirra á sína eigin hegðun og fara þá 

smám saman sjálf að finna út hver þau eru, „er ég hundur, köttur eða maður“? Og 

hvernig hegðun er viðeigandi hverju sinni. Árið 1987 gerði Aline Kidd og Robert 

Kidd rannsókn á 250 smábörnum á aldrinum 6 mánaða til 30 mánaða, sem var svipuð 

rannsókninni sem Halla Harpa fjallaði um í grein sinni um áhrif hunda á einhverfu 

(2004). Aline Kidd og Robert Kidd athuguðu hvort börnin sýndu mismunandi 

viðbrögð við dýrum eftir því hvort um væri að ræða tuskudýr eða lifandi dýr. 

Rannsóknin sýndi að frá 12 mánaða aldri fóru börnin að gera upp á milli dýranna. 

Þau fóru að sýna þeim lifandi meiri athygli en hinum (Myers, 2007:68-69). 

Wilkins gerði á 10 ára tímabili rannsókn með ofvirkum, þroskahömluðum og 

einhverfum börnum (aldur barnanna var ekki tilgreindur), þar sem þau fengu að bera 

ábyrgð á dýrum, fóðra þau, hreinsa undan þeim o.fl. sem tengdist umönnun. Börnin 

sýndu mikla ábyrgð og náðu mjög mikilli sjálfstjórn í sambandi við dýrin. Til dæmis 

reiddust börnin þeim ekki né meiddu ef þau voru bitin, heldur komu dýrunum til 

varnar: „Hann var hræddur, ég hélt honum of fast“, eða „Ég teygði mig of hratt inn í 

búrið“. Þau tóku á sig sökina ef hegðun dýranna var ekki til fyrirmyndar (Kahn, 

2002:178). Við að bera ábyrgð á og annast dýr daglega styrktist sjálfstraustið og 

ábyrgðartilfinningin og þau urðu meðvitaðri um hegðun sína. Eins og lýst er hér að 

ofan eru margir sammála um að meðferðalegt gildi dýra sé mikið og mörg hver hafi 

sín sérkenni og skapgerð sem nýta má til að stuðla að vellíðan og frekari tjáningu 

einstaklinga með hömlun, röskun eða fötlun. Í viðtali við deildarstjóra Björnslundar á 

leikskólanum Rauðhól, kom einnig í ljós, að reynsla þeirra af skógasvæðinu í 

Björnslundi hafði svipuð áhrif á börn með greiningu og dýrin höfðu á börnin í 

rannsókn Wilkins. Einstaklingar sem eiga erfitt með að hemja sig inni á deildum 

leikskólans eiga mun auðveldara með að leika sér og tengjast hinum börnunum þegar 
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þau eru úti í lundinum (Linda D. Þorbergsdóttir munnleg heimild, 29. September 

2009). 

 

3. Námskenningar og reynsla af náttúru og umhverfi 

Í þessum kafla munum við greina frá hugmyndum nokkurra námskennismiða um mikilvægi 

þess að börn fái að kynnast náttúrunni og umhverfinu, ásamt þýðingu þess að börnin vinni 

raunveruleg verkefni í samstarfi við eða í návist fullorðinna. 

Tékkneski heimspekingurinn, guðfræðingurinn og uppeldisfrömuðurinn J. A. 

Comenius sem uppi var á 16. öld sagði þessi orð um kennslu: 

„Leggðu alltaf upp með eitthvað sem er við hæfi og gagnlegt; það örvar huga 

nemenda og þeir munu leggja sig fram, fullir af athygli.“ (Piaget, 1999:6) 

 

3.1 Börn læra af því að taka þátt í störfum fullorðinna og líkja eftir 

þeim 

Svissneski hugmyndasmiðurinn Rudolf Steiner taldi að börn læri fyrstu sjö árin með 

því að fylgjast með og herma eftir störfum fullorðinna. Gegnum eftirhermun byggir 

barnið upp forsendur fyrir áframhaldandi námi, svo framarlega sem störfin hafi 

raunverulegt gildi og barnið ráði við að herma eftir (Steiner, 2000:52-53). Til að fá 

betri innsýn í hvernig starfað er eftir kenningu Rudolfs Steiners, var farið í heimsókn 

í Leikskólann Yl og Waldorfskóla í Lækjabotnum í Kópavogi, þessir skólar starfa 

eftir kenningum Steiners. Þar er lögð mikill áhersla á félagsþroska, nálægð kennara 

og nemenda, jákvæð viðhorf, sjálfstæð vinnubrögð og skapandi vinnu. Til að efla 

vilja barnanna, félagsþroska og tilfinningaþroska fá þau að fylgjast með fullorðnum 

að störfum, læra af þeim og taka þátt í daglegum störfum sem eru nauðsynleg í 

rekstri leikskólans (Eiríkur K. Gunnarsson, Waldorfkennari, munnleg heimild, 29. 

September 2009). Störf kennarans leiða að raunverulegum markmiðum sem börnin 

taka svo þátt í, svo sem að baka, lita ull og rækta grænmeti. Á leikskólanum eru 

engin plastleikföng, heldur er allt leikefni úr náttúrulegum efnum svo sem tré, ull og 
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bývaxi. Börnin safna jurtum sem notaðar eru í te og ullarlitun, þau læra fjögurra til 

fimm ára gömul að tálga úr tré og búa sér þannig til leikföng. Á staðnum eru fjórar 

hænur og einn hani sem leikskólabörnin sjá um. Í viðtali við Eirík kom fram að 

starfsmenn skólanna gætu alveg hugsað sér að vera með fleiri dýr, en þar sem skólinn 

er staðsettur á vatnsverndarsvæði er það ekki mögulegt. Fyrir utan Rudolf Steiner 

lögðu bæði María Montessori og Erik Erikson einnig áherslu á að börn þurfi alvöru 

áhöld og áskorun til að þroska starfshæfni sína (Mooney, 2000:55). Það að fleiri 

kennismiðir séu sammála um að börnin þurfi raunverulegar vinnumiðaðar 

fyrirmyndir að ýmsum störfum segir okkur, að í leikskólum þurfi starfsfólk að 

framkvæma ákveðin störf til að efla starfshæfni og virkni barnanna. Þó að börn víða 

á leikskólum séu sögð taka þátt í að leggja á borð fyrir matartímann og sópa gólfið, 

er mjög algengt að starfsfólki finnist það fljótlegra að vinna verkin sjálf og allt of oft 

má sjá þau skammta og úthluta matnum og hella vatni í glösin fyrir börnin. Á 

mörgum leikskólum er talað um að hlutverk starfsfólksins sé að taka þátt í 

sjálfsprottnum leik barnanna. Í sjálfsprottnum leik er barn sjálfrátt, sjálfstætt, stjórnar 

leik og skapar hann úr eigin upplifun og hugarheimi (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:11).  

 

3.2 Börn hafa margvíslegar greindir 

Bandaríski sálfræðingurinn Howard Gardner setti árið 1983, í bók sinni: Frames of 

mind, fram hugmyndir sínar að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir: 

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

tónlistargreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Seinna bætti Gardner svo 

við 8. greindinni umhverfisgreindinni (Armstrong, 2001:14-15). Gardner telur að 

greindirnar séu meðfæddar, en við séum missterk í hverri og einni þeirra. Hann 

heldur því fram að öll börn geti þróað þær á viðundandi getustig, ef næg örvun og 

tækifæri eru fyrir hendi (Armstrong, 2001:33). Gardner segir því að hæfileiki barna 

og fullorðinna geti legið á mismunandi sviðum og ein tegund greindar sé ekki 

mikilvægari en önnur, því sé mikilvægt að gefa börnum tækifæri til fjölbreyttra leikja 

og verkefna svo þau fái tækifæri til að þroskast sem best. Við teljum að með því að 

nota húsdýr í starfi með börnum, muni óendanlega margar leiðir bjóðast til að börnin 
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styrkist í öllum þessum átta greindum sem finna má í Fjölgreindarkenningum 

Gardners. Eftirfarandi dæmi eru um hvernig vinna megi með dýr í leikskólastarfi sem 

geta ýtt undir ákveðnar greindir: 

� Daglegar umræður og söngvar um dýrin geta styrkt málgreind barnanna, þau 

kynnast mikið af nýjum hugtökum og orðaforði þeirra eykst.  

� Við fóðrun og daglega umhirðu dýranna koma við sögu mælingar, stærðir, 

magn og talningar sem styrkja rök- og stærðfræðigreindina og rýmisgreindina.  

� Tónlistargreindin styrkist við að syngja um dýrin bæði gamla söngva en 

einnig má semja nýja í samstarfi við börnin. Hljóð dýranna svo sem af fótataki þeirra 

þar sem hvert dýr hefur vissan takt getur einnig verið gaman að vinna með. Hljóðin 

sem dýrin gefa frá sér bjóða líka upp á marga möguleika að skemmtilegri vinnu með 

börnum. 

� Í gegnum daglegt starf í tengslum við dýrin koma alls staðar við sögu 

samskipti. Mannleg samskipti, samskipti milli manna og dýra sem og samskipti milli 

dýranna sjálfra og tengjast þau öll samskiptagreindinni. Það er einnig ákveðin færni 

sem felst í að lesa í dýrin svo sem að reyna að átta sig á í hvernig skapi þau eru. Til 

dæmis kötturinn, þegar hann slær skottinu til og frá. Hvernig líður hestinum þegar 

hann hneggjar og er með eyrun fram? Og margt, margt fleira. 

� Með því að leyfa börnunum að taka þátt í vinnunni sem tengist dýrunum 

kynnast þau smám saman sínum eigin styrk og takmörkunum, þau öðlast meira 

sjálfstraust og verða þar af leiðandi öruggari við störfin. Sjálfsþekkingargreind þeirra 

styrkist og þau verða viljugri til að takast á við ný og erfiðari verkefni.  

� Mikil líkamleg vinna felst í því að halda húsdýr. Það þarf að moka, sópa, 

keyra hjólbörur, fylgjast með að girðingar séu í lagi og laga þær ef þarf, mjólka, 

kemba og smala. Allt eru þetta þættir sem efla og styrkja líkams- og hreyfigreind 

barna sem og starfsmanna. Allur líkaminn styrkist við burð og jafnvægið þjálfast við 

að ganga með misþunga hluti, keyra hjólbörur með skít, hey eða annað og hjálpast 

við að bera hluti. 
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� Umhverfisgreind barnanna mun styrkast í gegnum allt starfið, en smám saman 

munu börnin gera sér grein fyrir hversu mikilvæg dýrin eru fyrir mennina til að geta 

lifað og starfað. Þau munu læra að huga vel að umhverfi sínu og dýranna, til að lífið í 

leikskólanum gangi upp og til að líða vel. Hvernig fengið er grænt og safaríkt gras 

handa dýrunum og gæta að ofbeit á grasblettinum eru dæmi um spurningar sem glímt 

væri við með börnunum. 

 

3.3 Börn læra með því að framkvæma 

Bandaríski heimspekingurinn, sálfræðingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey 

var ekki hlynntur því að barnhverfa eða námsgreinamiða (Curriculum-centered 

education) kennslu ungra barna, heldur vildi hann að menntun barnanna væri 

samfélagsmiðuð og leyfa þar með barninu sjálfu að vera virkur þátttakandi í 

samfélaginu (Dewey,  2000:12-13). 

„Í máli mínu hef ég gengið að því vísu að það sé traust meginregla að til 

þess að skólafræðsla leiði til menntunar bæði fyrir nemandann og 

samfélagið verði hún að byggjast á reynslu – sem er ávallt raunveruleg 

lífsreynsla sérhvers einstaklings„ (Dewey,  2000:99). 

Með því að leyfa börnum að taka þátt í daglegum stöfum sem tengjast því að halda 

húsdýr munu börnin verða þátttakendur í samfélagi þar sem vinna þeirra leiðir til 

sýnilegs árangurs. Börnin myndu sjá hvaðan til dæmis mjólkin og eggin sem eru á 

matborðinu koma og gleðjast yfir vinnunni sem að baki býr þegar dýrin launa 

börnunum með afurðum sínum og vinskap. Orð Dewey‘s: „Learning by doing“, ber 

ávallt að hafa ofarlega í huga þegar starfað er með leikskólabörnum, þá er unnið 

sjálfkrafa að því að barnið prófi sig áfram í gegnum leik og öðlast alhliða þroska. Það 

sem kennarar og fyrirmyndir barnanna, verða að temja sér, er að til þess að barnið 

geti lært vinnubrögð hversdagsins verður að vinna raunveruleg verk með þeim. Það 

dugar ekki að segja börnunum hvernig á að gera, heldur verður að sýna þeim 

vinnuferlið til þess að þau geti framkvæmt verkið sjálf. Það hefur margoft sýnt sig að 

sjónrænn atburður og það að prófa sjálfur, hefur meiri og sterkari virkni en mælt mál. 

Dewey vildi meina að til þess að nám eigi sér stað þarf upplifun barnsins að vera 
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jákvæð. Reynsla barns getur verið bæði jákvæð og neikvæð og er það verk kennara 

að gera verkefnin áhugaverð og skemmtileg til að virkja barnið til frekari þátttöku 

(Dewey, 2000:35-36). Ef barnið fær jákvæða reynslu af raunverulegu verki mun það 

stuðla að frekari áhuga og virkni barnsins. 

 

3.4 Að læra af og með öðrum  

Samkvæmt rússneska sálfræðingnum Lev Vygotsky læra börn mest þegar þau eru að 

fást við verkefni sem þau geta leyst með hjálp fullorðinna eða færari einstaklingum, 

sem sagt verkefni sem eru erfiðari en barnið ræður sjálft við (Svæði mögulegs þroska 

e. zone of proximal development, ZPD) (Cole, 2005:196). Vygotsky taldi að börn 

læri fyrst og fremst af félagslegum samskiptum við fullorðna eða aðra í félagslegu 

umhverfi þeirra. Þau öðlast þekkingu við að herma eftir og vinna verkefni í samvinnu 

við þroskaðri einstaklinga (Berk og Winsler, 1995:24). Við höfundar þessa verkefnis 

teljum, að með því að hafa börnin með í raunverulegum störfum séu þau sífellt að 

takast á við verkefni á svæði mögulegs þroska (ZPD). Þá vinna börnin störf sem þau 

geta í samvinnu við önnur börn og fullorðna, til að öðlast smám saman færni í fleiri 

og flóknari verkefnum. Ef dagleg verkefni barnanna myndu að miklu leyti snúast um 

að hjálpa til við rekstur leikskólans, myndu börnin finna að þau eru einhvers metin 

og að störf þeirra skipta máli, sem er mjög mikilvægur þáttur í tilfinningaþroska 

þeirra. 

 

4. Reynsla af dýrahaldi í leikskólastarfi  

Leikskólinn Blomstergården í Danmörku er dæmi um leikskóla þar sem lögð er 

aðaláhersla á störf með dýr og náttúru. Leikskólinn var stofnaður 1994 af foreldrum, 

sem óskuðu eftir að stofna leikskóla í samráði við bæjarfélagið með þessa áherslu, 

þar sem talið var að hún væri góð fyrir börnin og staðsetning leikskólans hentaði 

mjög vel fyrir hana. Eftir eitt og hálft ár voru foreldrarnir búnir að byggja búfjárhús 

uppá 50 m² og fylltust þau fljótt af dýrum svo sem páfagaukum, gárum, naggrísum, 

kanínum, kindum og geitum. Mikið er lagt upp úr góðu samstarfi við foreldra, sem 
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taka virkan þátt í öllum lagfæringum á húsum og leiktækjum á lóðinni, fóðra dýrin 

um helgar og sjá um allar uppákomur. Í leikskólanum eru fjórar deildir sem eru 

aldursskiptar, skráð eru 85 börn. Unnið er  með hóp barna sem þurfa sérstaka aðstoð, 

og aðstæður fyrir hreyfihömluð börn mjög góðar (Blomstergården, 2008). 

Starfsfólk leikskólans leggur aðal áherslu á vinnu með dýr og náttúru. Það er hluti af 

daglegu starfi að börnin taka þátt í að passa og fóðra dýrin, þau læra mikilvægi þess 

og öðlast þannig færni í að taka sjálfstæðar ákvarðanir og bera ábyrgð á 

framkvæmdum sínum. Á leikskólanum starfar einn kennari við útikennslu, hann 

kennir hópum eina viku í einu og eru aðstæður mjög góðar, til dæmis fer kennslan að 

hluta til fram í skýli á lóðinni. Einungis efniviður úr náttúrunni er notaður og fá allir 

að taka þátt í að upplifa og vinna verkefni úti við, sem er góð þjálfun í að efla 

ímyndunaraflið. Einnig fá börnin að hjálpa til við að rækta grænmeti og gæta 

matjurtagarðsins (Blomstergården, 2010c). 

 

4.1  Viðhorf foreldra 

Annað hvert ár gerir stjórn leikskólans viðhorfskönnun milli foreldra, þar sem þeir 

eru beðnir að svara spurningum í sambandi við starf leikskólans og dýrahaldið.  Hún 

er síðan notuð til að leita leiða til úrbóta eða breytinga á starfinu til hins betra. Meðal 

annars er spurt um hvað foreldrum finnst um leikskólann og um skipulag hans, hvað 

þeim finnst um að dýr séu hluti af daglegu starfi, einnig hvernig unnið er með dýrin 

og náttúruna til þess að börnin njóti góðs af.   

Niðurstöður úr viðhorfskönnunum sýna, að foreldrar eru mjög ánægðir með áherslur 

leikskólans, þeir telja mikilvægt að börnin fái að taka virkan þátt í dýrahaldinu og 

vera úti í náttúrunni, það hefur góð áhrif á þroska barnanna og eykur vellíðan þeirra 

að mati foreldrana (Óútgefið efni, A).  
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5. Viðhorf fólks til leikskóla með húsdýrum 

Á Stór-Reykjavíkursvæðinu eru leikskólabörn lítið í nálægð eða snertingu við dýr og 

náttúru og teljum við tíma kominn til að breyta því. Með því að hafa húsdýr eins og 

kindur, kýr, hænsni og hesta á leikskóla munu börnin vera í daglegum samskiptum 

við dýrin, í stað þess að heyra aðeins sögur af þeim og sjá myndir í bókum. Eins 

mætti vera með hunda, ketti, kanínur og fiska sem yngstu börnin gætu kannski betur 

ráðið við. Með mikilli útiveru og bústörfum eykst mögulega sköpunargáfa og 

ímyndunarafl barnanna. Leiksvæði barnanna gæti að hluta til farið saman við 

útisvæði dýranna svo börnin geti fylgst með atferli þeirra svo sem fæðuleit, 

hreyfingum og viðbrögðum við ýmis konar áreiti.  

Til að athuga hvort grundvöllur sé fyrir rekstri leikskóla með áherslur á húsdýrahald 

var ákveðið að leggja spurningarlista fyrir kennara (fagmenntað starfsfólk) og nokkra 

foreldra í þremur leikskólum. Spurningarnar sem lagðar voru fram vörðuðu öryggi 

og aldur barna í návist dýra. Hvort talið sé æskilegt eða óæskilegt fyrir börn að 

umgangast og hirða dýr og um hversu mikla reynslu fólkið hafði af umhirðu húsdýra. 

 

5.1 Rannsóknarspurning 

Hvert er viðhorf fólks til þess að börn fái daglega reynslu af húsdýrum í 

leikskólastarfi? 

 

5.2 Aðferð 

Könnunin var unnin með megindlegri aðferð í formi spurningalista. Á listanum sem 

lagður var fyrir foreldra, voru 12 spurningar, að auki bættust tvær spurningar við 

þann lista sem lagður var fyrir kennara leikskólanna, um viðhorf þeirra til húsdýra. 

Spurningarlistinn var lagður fyrir 10-12 foreldra á hverjum leikskóla fyrir sig og var 

svörunin mjög góð, eða 31 foreldri sem svöruðu könnuninni. Spurningalistarnir voru 

lagðir þannig fyrir, að deildarstjóri á hverjum leikskóla bað foreldra um að svara. 

Valdir voru fimm kennarar á hverjum leikskóla. Það er að segja starfsfólk sem hefur 
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einhverja uppeldisfræðilega menntun svo sem B.Ed gráðu í leikskólafræðum eða 

grunnskólafræðum, sálfræðimenntun, þroskaþjálfamenntun eða öðru sem tengist 

starfssviði leikskóla. Svörunin í könnuninni sem lögð var fyrir kennara, var 100%, 

alls 15 manns og var hún lögð þannig fyrir að kennurum var boðið að svara nokkrum 

spurningum sem gagnasöfnun fyrir lokaritgerð til B.Ed gráðu í leikskólafræðum. 

Ekki var fyrirfram rætt við kennara um efni könnunarinnar.  

Við úrvinnslu svara foreldra og kennara, var farin sú leið að unnið var úr svörum í 

hverjum leikskóla fyrir sig og síðan voru niðurstöður leikskólana bornar saman, að 

lokum voru svör foreldra og kennara borin saman. 

 

 

5.3 Niðurstöður  

Í þessum kafla munum við gera grein fyrir niðurstöðum úr viðhorfskönnun sem lögð 

var fyrir í þremur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Könnunin var lögð fyrir tíu 

foreldra á tveimur leikskólum en 12 á þeim þriðja, einnig fimm kennara. Könnunin 

snerist um viðhorf þeirra til þess að börn í leikskóla umgangist smærri húsdýr svo 

sem kanínur, ketti og hænsni annars vegar og hins vegar þau stærri eins og kindur, 

kýr og hesta. 

Þar sem um er að ræða fámennt úrtak eru niðurstöðurnar í þessum kafla ekki til þess 

fallnar að álykta um álit annarra. Svörin gefa okkur þó ákveðnar vísbendingar um 

viðhorf fólks til þess að leikskólabörn umgangist húsdýr. 

 

5.3.1 Viðhorf foreldra 

Í þessum hluta munum við gera grein fyrir niðurstöðum úr spurningarlistunum sem 

lagðir voru fyrir 31 foreldri leikskólabarna í þremur leikskólum. Við höfum valið að 

kalla leikskólana: Liljuborg, sem staðsettur er í útjaðri Kópavogs nálægt 

Elliðaárvatni. Pálmaborg, staðsettur í vesturbæ Kópavogs og Perluborg sem 

staðsettur er í Rimahverfi Grafarvogs. 
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5.3.1.1 Viðhorf foreldra til þess hvort leikskóli með húsdýrum væri jákvæður kostur 

fyrir börn, eða myndu foreldrar óttast um öryggi barnanna í návist húsdýra 

 

                                    

Mynd 1 

 

Svör foreldra um hversu jávætt eða neikvætt 
þau töldu leikskólastarf með áherslu á daglegri 
umgengni og umönnun húsdýra væru. 
 
 

 

Þegar foreldrar voru spurðir um hversu 

jákvætt þeir töldu að leikskólastarf þar 

sem lögð er áhersla á að börn fái 

daglega að umgangast og annast 

húsdýr, kemur í ljós að þeir voru mjög 

jákvæðir. Foreldrar barna á Perluborg 

voru þó jákvæðastir en þar svöruðu 

44,45% að þeir væri mjög jákvæðir og 

44,45% að þeir væru jákvæðir. Á 

Liljuborg voru 50% foreldra á báðum 

áttum en 40% voru jákvæð gagnvart 

hugmyndinni að hafa leikskóla þar 

sem börnin umgangast húsdýrin og 

annast þau. 

Þegar litið er á heildartölur leikskólanna sést að jákvætt viðhorf var ríkjandi eða 42 

%, 26% voru mjög jákvæð og 32% foreldra voru á báðum áttum en engir voru 

neikvæðir. 

 

 

Varðandi það hvort foreldrar óttist um öryggi barna sinna í návist mismunandi dýra, 

var langalgengast í öllum þremur leikskólunum, að þeir óttuðust um öryggi barnanna 

í návist hesta og kúa. 65% að þau myndu óttast um öryggi barnanna í návist hesta og 

61% í návist kúa. Þar að auki svöruðu 10% að þau myndu óttast um öryggi barnanna 

í návist katta og kinda. 
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Mynd 2 

 

Svör foreldra við hvort þau myndu velja 
leikskóla fyrir börnin sín þar sem áhersla er 
lögð á daglega reynslu og umhirðu húsdýra. 

 

 

 

Þrátt fyrir hversu stórt hlutfall foreldra 

sagðist óttast um öryggi barna í návist 

hesta og kúa,  svaraði meirihluti (65%) 

foreldra samt að þeir myndu velja 

leikskóla með áherslu á að börn 

kynntust húsdýrum og tæku þátt í 

umhirðu þeirra ef það stæði þeim til 

boða. 

 

 

5.3.1.2  Viðhorf foreldra til þess að börn umgangist húsdýr 

Mynd 3 

 

Á mynd 3 sést hvenær foreldrar töldu æskilegt 
að börn byrjuðu að umgangast minni húsdýr 
eins og hænsni, ketti og kanínur. 

 

Mynd 4 

 

Á mynd 4 sést hvenær foreldra töldu æskilegt 
að börn byrjuðu að umgangast stærri húsdýr 
eins og kindur, kýr og hesta. 
 

Á þessum skífuritum sést svör foreldra við því hvenær þau teldu æskilegt að börn 

byrji að umgangast annars vegar lítil húsdýr eins og kanínur, ketti og hænsni og hins 
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vegar stærri húsdýr eins og kindur, kýr og hesta. Foreldrar leikskólanna voru nokkuð 

sammála um að æskilegt sé að börn strax frá unga aldri umgangist lítil húsdýr. 

Athyglisvert varðandi minni húsdýr, er að sá aldur sem foreldrarnir töldu næst 

æskilegastur var þriggja til fjögra ára, en ekki tveggja til þriggja ára eins og ætla 

mætti út frá því að flestir töldu eins til tveggja ára aldur æskilegastan. 

Þegar spurt var um frá hvaða aldri foreldrum þætti æskilegt að börn umgengust stærri 

húsdýr eins og kindur, kýr og hesta, komu greinilega misjafnar skoðanir í ljós og 

skiptist mjög eftir leikskólum. Til dæmis fannst flestum foreldrunum barna úr 

Liljuborg, æskilegt að börn eins til þriggja ára umgengust þessi dýr. Foreldrar barna 

úr Pálmaborg voru með mjög skiptar skoðanir á því hvenær þeim fannst æskilegt að 

börnin byrji að umgangast stóru dýrin, en foreldrum Perluborgar voru nokkuð 

sammála um að eins til þriggja ára börn séu of ung og margir voru á því að þau ættu 

jafnvel að vera eldri en sex ára.  

 

 

Mynd 5 

 

Á myndinni sjást svör foreldra hvort þeim 
finnist æskilegt að börn kynnist almennri 
umhirðu minni húsdýra eins og hænsna, katta 
og kanína. 
 

Mynd 6 

 

Á myndinni sjást svör foreldra hvort þeim 
finnist æskilegt að börn kynnist almennri 
umhirðu stærri húsdýra eins og kinda, kúa og 
hesta. 
 

 

Þegar spurt var um hversu æskilegt eða óæskilegt foreldrum þótti að börnin kynntust 

almennri umhirðu húsdýra, kom í ljós mjög jákvætt viðhorf foreldra. Eins og sést 

fannst flestum (59%), æskilegt (36%) eða mjög æskilegt (23%) fyrir börn að kynnast 
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almennri umhirðu litilla húsdýra. 35% voru á báðum áttum hvort þeim þætti það 

æskilegt eða óæskilegt og 6% foreldranna fannst það óæskilegt. 

 

Svörin við því hvort foreldrum fannst æskilegt eða óæskilegt fyrir börn að kynntust 

umhirðu stærri húsdýra breyttust miðað við minni húsdýrin, þá lækkaði hlutfall 

þeirra sem svöruðu mjög æskilegt og æskilegt lítillega úr 59% í 55%. Áhugavert er 

að þessi 6% sem töldu óæskilegt að börn kynntust almennri umhirðu minni húsdýra 

þætti ekki óæskilegt að börnin kynntust umhirðu stærri húsdýra. 

 

5.3.1.3 Samanburður á persónuupplýsingum foreldra og skoðunum þeirra á 

ofangreindum spurningum 

 

Mynd 7 

 
Á þessari mynd sést hversu mikla reynslu 

foreldrar hafa af umhirðu húsdýra 

Mynd 8 

 

                Aldur foreldra. 

 

Mikil munur var á því hversu mikla reynslu foreldrar töldu sig hafa í umhirðu 

húsdýra. Í ljós kom að sama hlutfall þeirra sem hafa einhverja reynslu af húsdýrum, 

litla reynsla 26%, mikla reynsla 32% og mjög mikla reynsla 7% samtals 65% og þeir 

sem myndu velja leikskóla með áherslu á húsdýrahald eða 65% (mynd 2). 

Aldur foreldrar var á bilinu 26 – 40+ ára. Engin fylgni fannst á milli ofangreindra 
spurninga og aldri foreldra. 
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5.3.2 Viðhorf Kennara 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningarlistum sem lagðir voru 

fyrir kennara á leikskólunum. Ákveðið var að leggja könnunina aðeins fyrir 

fagmenntað fólk til þess að fá viðhorf þeirra sem hafa menntað sig á sviðinu. 

 

 

5.3.2.1 Viðhorf kennara til þess hvort  leikskóli með húsdýrum væri jákvæður kostur 

fyrir börn, eða munu kennarar óttast um öryggi barnanna í návist húsdýra 

 

Mynd 9 

 
Á þessari mynd sést hversu jákvætt eða 
neikvætt kennarar leikskólanna telja það 
vera fyrir börn að fá daglega að 
umgangast og annast húsdýr. 

 

Viðhorf kennara á leikskólastarfi með 

aðaláherslu á umgengni og umönnun 

húsdýra var frekar misjöfn eftir 

leikskólum. Kennarar Liljuborgar 

mjög jákvæðir og svöruðu aðeins í 

svarmöguleikana mjög jákvætt (60%) 

og jákvætt (40%). Kennarar 

Perluborgar og Pálmaborgar voru 

einnig jákvæðir og svöruðu flestir 

jákvætt, eða 80% frá Perluborg og 

60% frá Pálmaborg. 

Þegar heildartölurnar eru skoðaðar 

kemur í ljós að 26% kennara töldu það 

mjög jákvætt fyrir börn að umgangast 

og annast húsdýr daglega. 42% töldu það jákvætt og 32% voru á báðum áttum. 

 

Hvað öryggi barnanna varðar í návist dýranna var það helst í návist hesta sem 

kennarar leikskólanna töldu sig myndu óttast um öryggi barna eða 60%. Einnig 

myndu 34% óttast um öryggi barna í návist kúa og 5% í návist katta. 
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5.3.2.2 Viðhorf kennara til mikilvægi húsdýra fyrir þroska barna 

 

Mynd 10 

 
Svör kennara, hversu mikilvægt þeir telja það 
vera fyrir þroska barna að umgangast húsdýr 
daglega. 
 

 

 

Samkvæmt svörum kennara er ljóst að 

þeim fannst það skipta máli fyrir 

þroska barna að þau fái daglega 

reynslu af húsdýrum, en það er 

misjafnt eftir skólum hversu mikilvægt 

þeir töldu það. þannig sker einn 

skólinn sig úr hvað þetta varðar. Á 

Pálmaborg fannst flestum kennurum 

húsdýrahald ekki mikilvægt (40%) eða 

tóku ekki afstöðu (40%), á meðan 

flestum kennurum Perluborgar þóttu 

það mikilvægt (80%) og flestum 

kennurum Liljuborgar þóttu það mjög 

mikilvægt (60%).  
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5.3.2.3 Viðhorf kennara til þess hvenær þeim finnist æskilegt að börn byrji að 

umgangast húsdýr. 

 

Mynd 11 

 

Svör kennara, hvenær þeim finnist 
æskilegt að börn byrji að umgangast 
minni húsdýr eins og hænsni, ketti og 
kanínur. 

 

Mynd 12 

 
Svör kennara, hvenær þeim finnist 
æskilegt að börn byrji að umgangast 
stærri húsdýr eins og kindur, kýr og 
hesta. 

 

 

Kennurum fannst það langoftast æskilegt að börn umgangist lítil húsdýr eins og 

hænsni, ketti og kanínur strax frá eins til tveggja ára aldri. Á öllum leikskólunum 

kom hátt svarhlutfall í þeim aldurhóp. Þegar sama spurning var lögð fram varðandi 

stór húsdýr eins og kindur, kýr og hesta kom í ljós að kennarar voru flestir á þeirri 

skoðun að börnin þyrftu að vera eldri. Hlutfallið í eins til tveggja ára aldurshópnum 

lækkaði úr 53% í 27% og jókst að sama skapi í aldursflokknum fjögra til fimm ára úr 

0% í 27%.  
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Mynd 13 

 
Svör kennara yfir hversu æskilegt þeir 
teldu það vera fyrir börn að kynnast 
almennri umhirðu lítilla húsdýra eins og 
hænsna, katta og kanína. 

 

Mynd 14 

 

Svör kennara yfir hversu æskilegt þeir 
teldu það vera fyrir börn að kynnast 
almennri umhirðu stórra húsdýra eins og 
kinda, kúa og hesta. 

 

 

Hvað umhirðu dýranna varðar þá voru kennarar mjög jákvæðir. Eins og sést á 

skífuritunum þá voru nákvæmlega sömu prósentuhlutföllin í öllum 

svarmöguleikunum, hvort sem um var að ræða lítil húsdýr eins og hænsni, ketti og 

kanínur, eða stór húsdýr eins og kindur, kýr og hesta. 33% fannst mjög æskilegt og 

40% æskilegt að börn kynntust almennri umhirðu dýranna og 27% fannst það bæði 

og æskilegt. 
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Mynd 15 

 
Heildartölur yfir svör kennara við því 
hvort þeir myndu velja leikskóla fyrir 
börnin sín þar sem áhersla væri á 
umgengni og umönnun húsdýra. 

 

Mynd 16 

 
Heildartölur yfir svör kennara um hvort 
þeir myndu vilja starfa á leikskóla þar 
sem áhersla væri á umgengni og umönnun 
húsdýra. 

 

Hvort sem um væri að ræða val á leikskóla fyrir eigið barn eða sem starfsvettvang, 

eru leikskólakennara mjög jákvæðir. 73,33% kennara myndu velja leikskóla fyrir 

börnin sín, þar sem þau fengju daglega reynslu af húsdýrum. Aðeins hærra hlutfall 

kennara myndu þar að auki geta hugsað sér að starfa á leikskóla með húsdýr. 
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5.3.2.4 Samanburður á persónuupplýsingum kennara og skoðana þeirra á 

ofangreindum spurningum 

 

Mynd 17 

 
Heildartölur yfir reynslu kennara um 
hversu mikla reynslu þeir hafa í 
umhirðu húsdýra. 

 

 

 

Mikil munur var á, hversu mikla 

reynslu kennarar teldu sig vera með í 

umhirðu húsdýra. Sama hlutfall 

kennara sem sagðist vera með 

einhverja reynslu af umhirðu húsdýra, 

sagðist geta hugsað sér að vinna á 

leikskóla með húsdýrum. 

 

 

 

 

 

Mynd 18 

 
Aldur kennara 

 

 

Aldur kennara var á bilinu 21 -  40+ 

ára. Engin fylgni fannst milli aldurs 

kennara og niðurstaðna úr spurningum 

varðandi öryggi barna, hvenær 

kennurum fannst æskilegt að börn 

umgengjust húsdýr eða hvort þeir 

teldu æskilegt eða óæskilegt að börn 

kynntust umhirðu húsdýra. 
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5.3.3 Samantekt á niðurstöðum úr viðhorfskönnun foreldra og kennara þriggja  

leikskóla 

Í þessum hluta verða bornar saman heildartölur skólanna þriggja, það er að segja 

heildartölur yfir svör foreldra og heildartölur yfir svör kennara allra skólanna. 

 

Mynd 19 

 
Niðurstöður um hvenær foreldrar og kennarar leikskólanna þriggja teldu æskilegt að 
börn byrji að umgangast lítil húsdýr eins og hænsni, ketti og kanínur. 

 

Þegar niðurstöður úr báðum könnunum voru bornar saman sást greinilega að bæði 

foreldrar og kennarar leikskólanna voru sammála um að æskilegt væri fyrir börn að 

byrja að umgangast lítil húsdýr snemma á ævinni. Eins og sést á myndinni töldu 

rúmlega helmingur foreldra og kennara æskilegt fyrir börnin að byrja strax eins til 

tveggja ára gömul að umgangast hænsni, ketti og kanínur. Hvað stóru húsdýrin 

varðar, það er að segja kindur, kýr og hesta þá voru skoðanir ekki eins samhuga.  
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Mynd 20 

 
Niðurstöður um hvenær foreldrar og kennarar leikskólanna þriggja teldu æskilegt að 
börn byrji að umgangast stór húsdýr eins og kindur, kýr og hesta. 

 

Hversu gömul börnin þyrftu að vera til að æskilegt væru að þau umgengdust stóru 

húsdýrin, var að mati kennara aðeins fyrr en foreldrum þótti. Sennilega má rekja 

þennann mun á skoðunum foreldra og kennara, til þess að foreldrar eru hræddir um 

að stóru dýrin sparki, stangi eða biti börnin. Kennarar leikskólanna litu það ef til vil 

öðrum augum og töldu börnin ráða við fyrirmælin sem þeim væru gefin og 

umgengnisreglur í kringum dýrin. Oft sýna börn meiri ábyrgð þegar á reynir í 

leikskólanum en þegar foreldrar þeirra eru nálæg.  
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Mynd 21 

 
Á þessu riti sjást svör foreldra og kennara við hversu æskilegt þeim finndist að börn 
kynntust umhirðu lítilla húsdýra eins og hænsna, katta og kanína. 

 

Samsvörun var á milli svara foreldra og kennara um hvort æskilegt væri að börn 

kynntust umhirðu minni húsdýra, eins og hænsna, katta og kanína.  

 

Mynd 22 

 
Á þessu riti sjást svör foreldra og kennara við hversu æskilegt þeim finndist að börn 
kynntust umhirðu stærri húsdýra eins og kinda, kúa og hesta. 

 

Enn fremur voru þeir sem tóku afstöðu sammála um að æskilegt væri fyrir börn að 

kynnast umhirðu stærri dýra eins og kinda, kúa og hesta. Þessar niðurstöður segja 
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okkur til um að þau sem tóku afstöðu, bæði foreldrar (55%) og kennarar (73%) töldu 

að umgengni og umhirða dýra gæti haft jákvæð áhrif á börn en hins vegar var 45% 

foreldra sem ekki tóku afstöðu til þessarar spurningu. 

 

Mynd 23 

 
Svör foreldra og kennara við hversu jákvætt eða neikvætt þeim finndist að börn fengju 
að umgangast húsdýr daglega og annast þau. 

 

Niðurstöður úr spurningu þar sem spurt var, hvort fólk myndi telja það jákvætt eða 

neikvætt að í leikskólastarfi væri lögð áhersla á að börn umgengist húsdýr og annist 

þau, er í samræmi við þær sem niðurstöður á mynd 22 og 23. En hvergi í könnuninni 

komu svör þar sem talið var að þess konar starf væri neikvætt. Rúmlega 30% foreldra 

og kennara svöruðu bæði og, rúmlega 40% svöruðu jákvætt og rúmlega 25% svöruðu 

mjög jákvætt. 
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Mynd 24 

 
Svör foreldra og kennara um hvort þau myndu velja leikskóla með áherslu á daglega 
umgengni við húsdýr fyrir börnin sín. 

 

Ef til boða stæði að velja leikskóla með húsdýrum fyrir börn, voru báðir hópar á 

sama máli um þann möguleika, einungis um 30% sögðust ekki myndu velja leikskóla 

fyrir börnin þar sem áhersla væri á umgengni við húsdýr.  

 

Mynd 25 

 
Hér sést í návist hvaða dýr foreldra og kennara myndu óttast um öryggi barna 
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Það sem bæði foreldrar og kennarar höfðu mestar áhyggjur af, var öryggi barna í 

návist hesta og kúa, en í kringum 60% í báðum flokkum sögðust myndu óttast um 

öryggi barna í návist hesta og um 60% foreldra og 30% kennara sögðust efast um 

öryggi barna í návist kúa. Þar að auki voru einhverjir sem óttuðust um öryggi barna í 

návist kinda og katta. Rúmlega 30% í báðum flokkum sögðust ekki óttast um öryggi 

barna í návist neinna þessara dýrategunda. 

 

Mynd 26 

 

Svör foreldra og kennara um persónulega reynslu þeirra af umhirðu húsdýra. 
 

Til að athuga hvort fylgni væri á milli ofangreindra niðurstaðna og reynslu fólks á 

umhirðu húsdýra, var lögð fram spurning, þar sem merkja átti við hversu mikla eða 

litla reynslu fólk teldi sig hafa í umhirðu húsdýra. Svörin sýndu að 33% kennara 

töldu sig vera með mjög mikla reynslu á móti aðeins 6% foreldra. 32% foreldra töldu 

sig vera með mikla reynslu á móti 20% kennara. Í báðum hópum voru í kringum 

25% sem svöruðu litla reynslu og var aftur töluverður munur á svörum fólks á meðan 

20% kennara töldu sig vera með mjög litla reynslu töldu aðeins 6% foreldra sig vera 

með mjög litla reynslu og svo 28% foreldra sem töldu sig enga reynslu hafa af 

umhirðu húsdýra. Af þessu að dæma er engin fylgni á milli reynslu fólks á umhirðu 

húsdýra og skoðunum þeirra á því hvort æskilegt sé að börn umgangist húsdýr og 

annast þau. 
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Margir vildu fræðast meira um hvaða hugmyndafræði lægi að baki hugmyndinni um 

leikskóla með áherslu á húsdýrahald og hvort áætlað væri að setja á stofn slíkan 

leikskóla. Þar að auki voru kennarar leikskólanna mjög áhugasamir um starfið með 

börnunum og hvert starfssvið leikskólakennara yrði. Mikið af tillögum bárust ásamt 

athugasemdum og spurningum. 

Niðurstöður könnunarinnar gefa vísbendingar um að foreldrar og kennarar 

leikskólanna lítist vel á þá hugmynd að í leikskólastarfi sé lögð áhersla á að börn fái 

að umgangist húsdýr og annast þau. 

 

6. Hugmynd að leikskólanámskrá þar sem börn umgangast 

dýr 

Í þessari námsskrá verða settar fram hugmyndir að starfi með börnum, þar sem 

aðaláherslur verða lagðar á sveitastörf, umönnun húsdýra, umhverfisvitund og 

uppgötvunarnám. Með þessum áherslum í leikskólastarfi, sem stuðlar að vitund 

barna, hve mikilvægu hlutverki dýr og náttúra gegnir í lífi manna og hversu 

mikilvægt það er að vinna mismunandi störf tengd þeim. Markmið okkar er að 

börnin séu í nánum tengslum við húsdýr til að styrkja og efla alhliða þroska barnanna 

og þau séu fær um að skapa leiksvæði, leikföng, spil og fleira úr efniviði náttúrunnar 

til að efla ímyndunarafl og sköpunarhæfni. 

 

6.1 Hvers vegna leikskóli með húsdýrum? 

Eins og áður hefur komið fram er meðferðalegt gildi dýra víða mikils metið og hafa 

dýrin gert mörgum gott. En er það réttlætanlegt að einungis börn með skerðingu, 

hömlun eða fötlun fái að njóta góðs af dýrum? Eiga ekki foreldrar allra barna að hafa 

möguleika, á að velja hvort börnin umgangist dýr í leikskólanum? Madsen telur að í 

vitund okkar séu mjög sterk tengsl milli barna og dýra, dæmi um það eru bíómyndir 

þar sem hamingjusöm börn koma gjarnan fyrir með dýr sér við hlið. Hann telur að 

menn séu yfirleitt sammála um að börn hafi gott af því að umgangast dýr (1988:89). 
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Ilg og Ames (1988:138) eru sammála honum og nefna sem dæmi: Til að yfirstíga 

hræðslu við hunda, er best fyrir börn að kynnast og vera í návist lítilla hvolpa eða 

hunda í fangi foreldra, jafnvel leikfangahunda. Þannig öðlast þau öryggi og traust. 

Leikskólastefnan sem hér er sett fram, miðar að aukinni nálægð barna við dýr og 

auka skilning barnanna á: þörfum dýranna, þörfum okkar sem manneskjum og hvaða 

gagn og gaman við getum haft af dýrunum. Í gegnum starf með dýrum teljum við að 

börn geti fengið örvun, annars vegar varðandi mál-, tilfinninga-, vitsmuna-, félags- 

og hreyfiþroska, og hins vegar varðandi samskipta- og sköpunarhæfni, sem 

nauðsynlegt er til að þroskast sem ábyrgir, öryggir og lífsglaðir einstaklingar.  

Með hliðsjón af umræðunni í kafla 2.3, hversu gagnlegt það getur verið börnum að 

umgangast dýr viljum við að börn fái tækifæri til að kynnast dýrum og umgangast 

þau daglega, en ekki eingöngu að kynnast þeim í gegnum bókmenntir, myndir, 

söngva og sögur. Með því að börnin hafi aðgang að dýrum í leikskólanum, viljum 

við stuðla að aukinni þekkingu þeirra á hringrás lífsins, örva samvinnufærni þeirra og 

efla vilja þeirra til að takast á við raunveruleg verkefni svo sem umönnun og umhirðu 

dýra. Með þessari áherslu í leikskólastarfi getur starfsfólk fengið fjölbreytt og 

skemmtileg kennsluefni sem gæfi fjölmörg tækifæri til að ýta undir alhliða þroska 

barna. 

Í eftirfarandi leikskólastefnu mun það vera aðalmarkmiðið að kenna börnunum að 

hugsa vel um dýr, að þau fái tækifæri til að tengjast dýrum tilfinningalega og læra að 

umgangast þau á réttan hátt, af tillitsemi og virðingu. Einnig að börnin geri sér grein 

fyrir að dýrin eru lifandi verur og hafi tilfinningar. Munum við hvetja börnin til að  

hugsa vel um þau, því með vellíðan launa þau með gagnkvæmu trausti, vinskap og 

afurðum sínum sem nýtast í daglegu lífi. Enn fremur er það markmið með slíkri 

stefnu að hjálpa þeim börnum sem eiga við einhverja örðugleika að etja, t.d. varðandi 

félagsfælni og aðrar raskanir.  
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6.2 Dýra-og umhverfisstefna 

Í leikskólanum mun verða unnið eftir tveimur aðalstefnum annars vegar dýrastefnu 

og hinsvegar umhverfisstefnu, til að efla siðferðisvitund barna og vekja áhuga og 

skilning þeirra á hringrás vistkerfisins, sem er afar mikilvægt. Ef börnin hafa ekki 

skilning á hlutunum munu þau ekki öðlast rétta sýn á samhengi gjörða og afleiðinga.   

Þessi leikskólastefna snýst um að vekja börn og foreldra til umhugsunar um hversu 

mikilvægt það er fyrir mannfólkið að gæta vel að umhverfinu og náttúrunni. Hvers 

virði ræktun jarðar er í daglegu lífi og sömuleiðis húsdýrin sem gefa af sér ýmsar 

nauðsynlegar afurðir svo sem mjólk, egg, kjöt o.fl. 

Í leikskólanum gætu verið helstu tegundir húsdýra: hestar, kýr, kindur og hænsni, en 

einnig er hugsanlegt að vera með minni dýr eins og kanínur, fiska og naggrísi. Eins 

er mikilvægt að vera með tiltölulega stóran matjurtagarð til ræktunar grænmetis fyrir 

leikskólann og jafnvel gróðurhús til að rækta viðkvæmari tegundir grænmetis svo 

sem paprikur, agúrkur og tómata. 

Til að öryggi barnanna sé tryggt myndi sérstakur starfsmaður hafa umsjón með 

gripahúsum og hjálpa til við verklega kennslu í kringum dýrin. Þessi sami 

starfsmaður myndi einnig hafa aðalumsjón með matjurtagarðinum. Börnin myndu 

taka virkan þátt í bústörfum sem felast meðal annars í því að fóðra dýrin, hleypa 

þeim út, moka, þrífa og halda snyrtilegu í gripahúsum, safna eggjum, mjólka, kemba, 

sá, bera áburð á tún og matjurtagarð, reyta arfa og taka upp ferskt grænmeti. 

Umhverfisstefna leikskólans myndi fjalla um flokkun, endurvinnslu og endurnýtingu. 

Hvernig á að flokka ruslið og hvers vegna ættum við að gera það? Hvað getum við 

endurunnið? Og hvað getum við nýtt okkur aftur? Með því að kenna börnunum um 

hvað þetta þrennt snýst, getum við minnkað ruslið og þar með verndað umhverfi 

okkar. Safnkassi myndi vera á staðnum fyrir lífrænan úrgang sem síðan nýtist í 

matjurtagarðinn og á túnin. 

 

 



 

40 

 

6.3 Námssvið leikskólans  

„Námssvið leikskóla eru áhersluþættir í leikskólauppeldi. Þau eru hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag. Námssviðin skarast 

og þau eru samofin undirstöðuþáttum leikskólastarfs: leik, daglegri umönnun og 

almennri lífsleikni“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19). 

Hægt er að stefna að þessum námssviðum á margan hátt og verður hver og einn 

leikskóli fyrir sig að marka sína stefnu í starfi með börnunum. Í leikskólanum sem 

hér eru lögð drög að, verður unnið eftir eigin leiðum til að efla alhliða þroska barna.  

Þessi námsvið og leiðir eru:  

� Leikur 

� Náttúra og umhverfi 

� Húsdýrin okkar 

� Náttúran sem uppspretta leikja 

� Grænmetisrækt  

� Hreyfing 

� Málrækt 

� Myndsköpun 

� Tónlist 

� Menning og samfélag 

 

6.3.1 Leikur 

Leikur er mikilvæg leið til að börnin eflist á öllum þroskasviðum. Þau fara inn í 

annan heim sem endurspeglar vitund þeirra um lífið í samfélaginu. Þau nota leikinn 

til að prófa sig áfram með hugmyndum úr daglegu lífi fullorðinna. Þau eru mjög 

eftirtektarsöm og safna allri upplifun sinni saman í huganum. Þessar upplifanir sækja 

börnin svo fram þegar þau eru að leik, til að sannreyna og æfa sig í daglegum 

athöfnum. Til að börnin fái sem bestu og réttustu myndir af umheiminum skiptir 

fyrirmynd fullorðinna miklu máli. Allur leikur barna er námsleið þeirra, í þeirri 

merkingu að þau eru að læra að vera þátttakendur í menningarlegu samfélagi. Þau 

eru í gegnum leikinn að æfa færni sem þau þurfa á að halda til að geta þroskast sem 

sjálfstæðir, samvinnuhæfir og virkir einstaklingar. Þau læra að virða skoðanir 

annarra, ásamt því að leita lausna og leysa úr ágreiningi sem upp getur komið milli 

þeirra. 
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6.3.2 Náttúra og umhverfi  

Þar sem mikið starf leikskólans mun fara fram utandyra fá börnin mörg tækifæri til 

að tengjast náttúrunni. Þau munu fræðast um náttúrufyrirbæri og náttúrugripi, auk 

þess gera tilraunir með náttúrulegan efnisvið. Þar að auki fellur undir þessa þætti 

fræðsla um húsdýrin og grænmetisrækt. 

 

6.3.2.1 Náttúra sem uppspretta leikja 

Garður leikskólans myndi verða stórt gróið svæði þar sem ótal möguleikar verða 

fyrir hugmyndavinnu og útileiki. Börnin munu taka þátt í að hugsa vel um svæðið, 

einnig að taka þátt í að skapa leiktæki eða leikefni svo sem spil, kofa, rólur og fleira. 

Ætlunin er að ýta undir möguleika á að nýta náttúruna sem uppsprettu fyrir leik og að 

börnin fái að framkvæma hugmyndir sínar. Lögð verður rækt við að börnin læri að 

tálga leikefni eins og skóflur, sleifar, dýr og fleira úr tré. Það er þroskandi og 

uppbyggjandi að spila með börnum og reynt verður að búa til stór spil úr steinum, 

hornum, spýtum, greinum, laufum, ull og fleiru, sem staðsett verða í garðinum. Með 

því að leyfa börnunum sjálfum að búa til leikefni er líklegra að þau hugsi betur um 

þau og skemmi þau síður. Börnin læra, að bak við hvert leikefni eða spil liggur mikil 

vinna og líklegra má telja að leikefnin fái meira gildi og virðingu í huga barnanna. 

Þar sem kindurnar munu gefa af sér ull, er upplagt að lita hana með jurtum og þæfa 

eða spinna síðan úr henni. 

 

6.3.2.2 Húsdýrin okkar  

Dagleg samvera barna og dýra er mjög mikilvægur þáttur í þessari leikskólastefnu. 

Markmiðið er að fræða börnin um hvaða gildi dýrin hafa í daglegu lífi manna og 

hvernig okkur ber að hugsa um þau. Börnin fá tækifæri til að þátt í öllu sem tengist 

dýrahaldinu svo sem moka, rýja, hleypa út og inn, skoða girðingar, mjólka, sópa o.fl., 

þannig kynnast þau dýrunum og þörfum þeirra og fá tækifæri til að tengjast þeim.  
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6.3.2.3 Grænmetisrækt 

Í skólanum verður grænmetisgarður þar sem á sumrin verður ræktað eigið grænmeti. 

Hugmyndin er að nýta úrgang dýranna sem áburð í garðinn þar sem það er betra fyrir 

umhverfið og grænmetið verður einnig bragðbetra en þegar tilbúin áburður er 

notaður. Ræktaðar yrðu kartöflur, rófur, gulrætur o.fl. sem myndi duga leikskólanum 

stærsta hluta vetrarins. Ef möguleiki er yrði einnig gróðurhús þar sem hægt væri að 

rækta tómata, agúrkur, paprikur og fleira. Áætlað er að rækta rifsberjarunna og 

rabarbara til að nýta í sultu, grauta og saft. Að vera með grænmetisgarð, gróðurhús 

og berjarunna krefst mikillar vinnu, það þarf að: sá, reita arfa, setja niður og taka upp 

kartöflur, tína ber og hreinsa. Þetta eru störf sem börnin eiga að fá að kynnast og inna 

af hendi, þannig kynnast þau einnig gleðinni og ánægjunni sem fylgir, þegar 

uppskeran er komin í hús og nýtt og ferskt grænmeti er borið á borð, ásamt 

heimatilbúnu safti. Þá er líklegt að börnin læri margt um plöntur og hringrásir í 

náttúrunni með þessu starfi. 

 

6.3.3 Hreyfing 

Í gegnum störfin með dýrunum, grænmetisgarðinn og leikefnagerðina, skapast mikil 

alhliða hreyfing. Börnin hjálpa til við að raka, sækja, tína og fleira sem felst í að vera 

með búskap og hreyfa sig þar af leiðandi mjög mikið fyrir utan það sem mikill tími 

mun fara í leiki með nýju leikefni. 

 

6.3.4 Málrækt 

Í gegnum allt leikskólastarfið munu kennarar ræða um það sem verið er að gera, t.d. 

hvernig best væri að framkvæma verkin. Mörg ný orð og hugtök bætast í orðasafn 

barnanna, þar sem verksvið leikskólans er frekar frábrugðið daglegu lífi borgarbúa. 

Bækur, sögur, þulur og söngvar munu verða hluti af daglegu starfi til að efla skilning 

barnanna á rituðu máli. 
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6.3.5 Myndsköpun 

Flest öllum finnst gaman að búa eitthvað til og skapa. Það er eðlilegur þáttur í lífi 

manna að prófa sig áfram. Myndsköpun mun eiga sér stað bæði inni og úti með 

mismunandi litategundum og efniviði. 

 

6.3.6 Tónlist 

Söngur verður hluti af daglegu starfi. Skipulagðar söngstundir verða annað hvort 

inná deildum eða á sameiginlegu svæði. Fjölbreytt úrval af tónlistardiskum mun 

víkka tónlistarþekkingu barnanna og vitund þeirra um mismunandi hljóðfæri og 

tónlistartegundir. Æskilegt væri að fá til starfa tónlistarkennara eða hljóðfæraleikara 

til að fræða börnin í tónlistar-og hreyfistundum. 

 

6.3.7 Menning og samfélag 

Landsmenn allir eru hluti af menningu Íslands og þátttakendur í samfélaginu. En þar 

fyrir utan er hver leikskóli fyrir sig lítið samfélag sem börn og starfsfólk skapa í 

sameiningu. Siðir og venjur yfir hátíðir verða í hávegum hafðar og haldið til haga. 

Einnig verða skapaðar eigin hefðir á hátíðum svo sem: 

� Vorfagnaður- þegar afkvæmi dýranna hafa fæðst, til dæmis að loknum 

sauðburði 

� Vinnufagnaður- þegar búið er að sá og setja niður í grænmetisgarðinn 

� Uppskeruhátíð- á haustin þegar uppskeran er komin í hús 

� Snjódansleikur- þegar fyrsti snjórinn kemur 
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6.4 Hópastarf  

Hópastarf leikskólans yrði skipt eftir aldri um það bil fjögur til átta börn, allt eftir 

aldri barnanna. Hver hópur mun fara í skipulagt starf einu sinni í viku 40 – 90 

mínútur í senn, með sama hópstjóra hverju sinni. Þessar stundir munu vera 

þematengdar og tekin yrði sameiginleg ákvörðun fagfólks leikskólans hvaða 

yfirþema yrði unnið með, hver barnahópur myndi síðan ákveða undirþema sem þeir 

vinna með. Hver hópstjóri fyrir sig hefur nokkuð frjálsar hendur til að ákveða 

hvernig hann vill vinna með þema hópsins. Yfirþema getur til dæmis verið: 

fjölskylda og vinir, dygðir, fjölmenning o.fl. 

 

6.5 Skólaundirbúningur 

Skólaundirbúningur elstu barnanna mun vera tvisvar í viku, 60 - 90 mínútur í senn og  

fagmenntaður leikskólakennari sjá um þessar stundir, sem munu heita: Það er leikur 

að læra. Börnin munu taka þátt í að velja þema til að vinna með og einnig munu þau 

vera hugmyndasmiðir að þemavinnunni sjálfri, það er að segja hvaða leiðir þau vilja 

fara í upplýsingaöflun, hvernig þau vilja gera verkefnið sýnilegt og standa að 

lokakynningu á verkefninu. 

Skólaundirbúningurinn er til að börnin kynnist því sem tekur við þegar þau fara í 

grunnskóla. Gaman gæti verið að hafa til taks létt skriftar- og stærðfræðiverkefni 

fyrir þau börn sem telja sig tilbúin að spreyta sig á þeim. Með þessu móti munu öll 

börnin fá eitthvað við sitt hæfi, en við höfum oft séð börn í elstu árgöngum leikskóla 

leiðast og hreinlega þyrsta í meira krefjandi verkefni á sviðum lesturs, skriftar og 

stærðfræði.  

Leikskólinn myndi vera í samstarfi við grunnskóla í nærliggjandi hverfum og vinna 

að samfellu milli skólastiganna með til dæmis gagnkvæmum heimsóknum. 
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6.6 Daglegt líf í leikskólanum 

Daglegt líf í leikskólanum mun einkennast af mikilli útiveru og umönnun dýranna, en 

samt með vellíðan, öryggi og þroska barnanna í fyrirrúmi. Unnið yrði að alhliða 

þroska barnanna í gegnum leiðir sem tengjast náttúru, sköpun, dýrum og garðrækt. 

Enn fremur verður lesið og sungið með börnunum daglega. Börnin munu venjast því 

að borða hollt grænmeti sem þau sjálf hafa sáð fyrir, ræktað og tekið upp úr 

garðinum. Börnin taka þátt í almennri umhirðu dýranna, eins og áður hefur komið 

fram. Boðið verður upp á mat og hressingu fjórum sinnum á dag: morgunmat, 

ávaxtabita, heitan hádegismat og síðdegishressingu. 

Þar sem höfundar eru mjög hlynntir valkerfinu mun verða val bæði fyrir og eftir 

hádegi þar sem börnin fá tækifæri til að velja hvað þau vilja gera hverju sinni. Val 

gæti til dæmis vera viðfangsefni eins og: grænmetisgarðurinn, endurvinnsla, tálgun, 

útispil, fínhreyfingar innandyra, hlutverkaleikir, kubbar o.fl. Börnin munu hafa val 

um hvort þau vilji vera inni eða úti en þó þannig að allir fari út einu sinni á dag. Eitt 

af hlutverkum starfsmanna mun fela í sér að gera útiveruna skemmtilega með 

mörgum mismunandi, spennandi og fjölbreyttum viðfangsefnum. 

 

6.7 Foreldrasamstarf 

Áhersla verður lögð á að hafa mjög gott samstarf við foreldra barnanna. Samstarf 

starfsfólks við foreldra skal byggja á þeirri forsendu að foreldrar beri aðalábyrgð á 

uppeldi og velferð barna sinna. Dvalartími barna á leikskólum hefur lengst og flest 

börn eru í vistun átta til níu tíma á dag. Þess vegna er samvinna heimila og skóla  

mikilvæg og báðir aðilar vinni með velferð barnsins að leiðarljósi.  

Fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (1999:30) að markmiðið með góðu 

foreldrasamstarfi er að: 

� veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans 

� veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í leikskólanum 

� afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra 
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� stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans 

� rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna 

� skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna 

Þar sem aðal námsumhverfi þessa leikskóla myndi vera í nálægð og tengsl við 

húsdýr, er hugmyndin að tveir elstu árgangar leikskólabarna og foreldra þeirra, 

skiptist á að hugsa um dýrin um helgar, líkt og gert er í leikskólanum 

„Blomstergården“ sem fjallað var um hér að framan. Þar eru nöfn barnanna skráð á 

vinnuáætlun sem sýnir hvaða helgar þau eiga að hugsa um dýrin (Blomstergården, 

2010a). Ásamt börnunum og fjölskyldum þeirra mun einn starfsmaður leikskólans 

taka þátt í helgarverkunum. Það er til þess að börnin, foreldrar, og starfsfólk 

leikskólans kynnist utan dagsskipulags leikskólans og að börnin fái að hittast og vera 

fræðimenn í kringum dýrin. Með því eflist sjálfstraust og sjálfsímynd barnanna. Þá 

mun verða skráð í dagbók hvernig helgin gekk fyrir sig, hvort til dæmis óskað hafi 

verið eftir starfsmanni eða dýralækni.  

Einnig er hugmyndin að hafa ýmsar uppákomur þar sem foreldrar koma við sögu. 

Foreldrar nútímans eru störfum hlaðnir og gæta verður að ganga ekki of nærri 

fjölskyldum barnanna með of mörgum atburðum, sem krefjast þess að foreldrar  

missi úr vinnu. Uppákomur verða á hátíðisdögum leikskólans, þar sem foreldrar eru 

velkomnir þó ekki sé mætingaskylda. 

 

6.7.1 Foreldrafundir  

Foreldrafundir verða haldnir á hverju hausti til að kynna starfsemi leikskólans fyrir 

nýjum foreldrum og einnig þeim sem fyrir voru á leikskólanum. Á foreldrafundum 

kynnir leikskólastjóri starf leikskólans og einnig kynna deildastjórar dagsskipulag 

hverrar deildar fyrir sig.  
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6.8 Mat á leikskólastarfinu  

Við mat á leikskólastarfinu verður farið eftir lögum, reglugerðum og Aðalnámskrá 

leikskóla. Mati á leikskólastarfinu verður skipt í ytra mat og sjálfsmat/innra mat.. 

 

6.8.1 Ytra mat  

Hvað varðar ytra mat leikskólans, verður það væntanlega í formi kannanna sem 

lagðar verða fyrir foreldra til að kanna hug þeirra um starfið sem fram fer í 

leikskólanum.  

 

6.8.2 Sjálfsmat/innra mat 

Starfs- og skipulagsdagar verða haldnir á leikskólanum eins og lög gera ráð fyrir og 

verða þeir notaðir til framþróunar. Á þessum dögum gefst kennurum tækifæri á að 

afla nýrrar þekkingar til að bæta starf leikskólans. Í daglegu starfi leikskólans þar 

sem umræður eiga sér stað með börnunum, gefst börnunum færi á að tjá sig og gefa 

starfsfólkinu vísbendingar um hvernig þeim líki starfið. Þessar vísbendingar eru 

síðan einnig notaðar til úrbóta. 

 

7. Umræða  

Við val og gerð þessa verkefnis vorum við sammála, að efnið um börn, dýr og 

leikskóla, var mun umfangsmeira en við í upphafi töldum. Það kom á óvart hversu 

erfitt var að finna góðar heimildir til að styðjast við. Í gegnum skrifin sannfærðumst 

við þó frekar um það hversu mikilvæg dýrin geta verið í daglegu lífi barna. Við 

úrvinnslu könnunarinnar kom okkur mjög á óvart, hversu jákvætt viðhorf foreldra og 

kennara væri til leikskólastarfs, þar sem börn fengju að kynnast öllu sem tengdist 

húsdýrahaldi. Bæði meirihluti foreldra og kennara sögðust hafa hug á að velja 

leikskóla með húsdýrum fyrir börnin sín ef það stæði þeim til boða. Þótt margir 

svöruðu að þeir myndu óttast um börnin í nálægð hesta og kúa, sýndu svörin við allar 
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hinar spurningarnar ekki síður jákvætt viðhorf í garð stórra húsdýra en minni. Í ljós 

kom að fleiri kennarar en foreldrar töldu að æskilegt væri fyrir börn eins til tveggja 

ára og tveggja til þriggja ára að umgangast stóru húsdýrin, á meðan jafnari svörun 

var í kringum minni húsdýrin, en þar var svörun um eins til tveggja ára börn jöfn hjá 

foreldrum og kennurum. Margir kennarar óskuðu eftir frekari upplýsingum um 

hugmyndir okkar og hvort það stæði til að opna leikskóla með húsdýrahaldi. Margir 

sögðust vissir um að það yrði áhugavert og spennandi að tengja verklega kennslu 

tengda dýrum inn í leikskólastarf. Þegar við kynntum okkur danska leikskólann 

Blomstergården (Blomstergården, 2010b), kom í ljós að starfið þar gefur bæði 

börnum og foreldrum mjög mikið. Foreldrar barnanna eru mjög virkir í kringum 

dýrin og jákvæð gagnvart öllu starfi leikskólans. 

Við erum allar sammála því, að leikskóli með áherslu á umgengni og umönnun 

húsdýra sé af hinu góða, að borgarbörn nútímans fari á mis við mikið, þar sem mörg 

hver eru ekki í neinum tengslum við húsdýr. 

Margir hafa góða reynslu af því að nýta dýr í tengslum við félagsfærni barna og til 

þjálfunar hreyfihamlaða. Lítið er til um rannsóknir sem sanna að dýrin hjálpi börnum 

með röskun eða hömlun á þroska, þó hafa verið gerðar tilraunir hér á Íslandi með 

þjálfun lamaðra og hreyfihamlaðra með hjálp hesta. Hreyfingar hestsins styrkja 

vöðva og efla jafnvægi (Guðbjörg Eggertsdóttir og Þorbjörg Guðlaugsdóttir, 

2008:24). Mikið er til af tilraunum með hunda til hjálpar einhverfum börnum, bæði 

hérlendis og erlendis, sem einnig hafa gefist vel. Börnin hafa þá tengst hundunum og 

hundarnir hjálpað börnunum að opna sig og flýtt fyrir tjáningu þeirra við aðrar 

manneskjur (Madsen, 1988:130). Sú reynsla sem fengist hefur teljum við þurfi að 

nýta betur við menntun ungra barna. Börnin gætu lært mikið af atferli dýranna, bæði 

siðferðislega og félagslega. Kannanirnar sem Madsen talar um, sýna að hæfni barna 

til að lesa líkamsmál annarra eykst og þau verða færari að túlka líðan og tilfinningar 

annarra (Madsen, 1988:115-117). Öll þroskasvið barna má efla við dagleg störf sem 

fylgir því að eiga húsdýr. Þau geta styrkst líkamlega og félagslega og lært að vinnan 

sem þau leggja fram við að hugsa vel um dýrin er endurgoldin í vináttu og afurðum 

s.s. eggjum og mjólk, sem nýtast í daglegu lífi leikskólabarna. Við teljum að 

menningarauður Íslendinga um sveitalíf sé mikilvægur þáttur í sögu Íslands. Við 

gerum okkur grein fyrir misjöfnum viðhorfum fólks til leikskólastarfs með áherslum 
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á húsdýrahald. En samkvæmt könnun sem við lögðum fyrir í þremur leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu var meirihluti foreldra og kennara hlynntir því. Einnig sáum við 

í könnun Blomstergårdens að foreldrar þar eru mjög ánægðir með nálægð barnanna 

við dýrin (Óútgefið efni, A).  

Að loknu leikskólakennaranámi höfum við mikinn áhuga á að stofna leikskóla, þar 

sem börn fái að kynnast öllu sem tengist því að eiga og hugsa um húsdýr. Námskráin 

í kafla 4 er hugmynd að því hvernig við sjáum fyrir okkur starfið í grófum dráttum. 

Við tengdum áherslurnar í starfi við kenningar um nám og kennslu sem gæti hentað 

vel fyrir leikskóla með áherslur á dýrahald, útiveru og grænmetisræktun. Kenningar 

Rudolfs Steiners er sú hugmyndafræði sem við höfum hugsað okkur að styðjast mest 

við. Ástæðan fyrir því er sú, að gert er ráð fyrir að börnin hjálpi til við raunveruleg 

störf sem hafa gildi í daglegu lífi manna (Steiner, 2000:52-52). Eftir heimsókn á 

Waldorfleikskólann Yl fannst okkur margt skemmtilegt gert með börnunum þar, svo 

sem jurtalitun og tálgun. Kennarar leikskólans hafa mikinn áhuga á að halda húsdýr, 

en þar sem leikskólinn er á vatnsverndarsvæði hefur hann aðeins leyfi til að vera með 

nokkur hænsni. Við könnumst flest öll við brennandi áhuga barna á dýrum og fögnuð 

þeirra þegar þau koma auga á hund, kött eða lamb. Finnst okkur tilvalið að nýta 

þennan eðlislæga áhuga barna á dýrum til fræðslu um lífið og tengsl milli manna, 

dýra og náttúru.  

 

8. Lokaorð  

Það var virkilega gaman að vinna að þessari lokaritgerð og afla upplýsinga um  

viðvangsefnið. Við gerðum könnun á viðhorfum foreldra og kennara í þremur 

leikskólum á höfuðborgarsvæðinu til húsdýrahalds i leikskólastarfi. Við heimsóttum 

leikskóla sem leggja mikla áherslu á útikennslu og náttúrufræðslu. Einnig kynntum 

við okkur starfsemi leikskóla í Danmörku sem notar húsdýr í leikskólastarfinu.  

Við gerð þessa verkefnis höfum við fræðst mikið um gildi dýra fyrir alhliða þroska 

barna. Hversu mikilvæg viðbót dýrin geta verið fyrir börn með hömlun eða skerðingu 

á þroska eða líkamlegri getu. Við komumst að því að blessuð dýrin geta stuðlað að 
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betri samskiptahæfni og félagsfærni, fyrir utan það að gefa af sér afurðir sem nýtist 

okkur í daglegu lífi.  

Við fundum út að fjöldi fólk er mjög jákvætt fyrir því að börn fái daglega reynslu af 

umgengni, umönnun og umhirðu húsdýra. Ekki virðist skipta neinu máli hvort dýrin 

eru stór eða lítil eða á hvaða aldri börnin séu. Fólki þykir það á heildina litið æskilegt 

að börn umgangist dýr. 

Við teljum það vera mikilvægt að börn fái að kynnast húsdýrum og því helsta sem 

tilheyrir sveitalífi, í ljósi þess að töluvert af börnum kynnast dýrum aðallega eða 

jafnvel einungis í gegnum bókmenntir, söngva eða myndefni. Upplagt væri að setja á 

stofn leikskóla þar sem dýr og umönnun þeirra væri hluti af daglegum venjum og 

athöfnum. Námskenningarnar fjórar sem við fjölluðum um í kafla 3: Námskenningar 

og reynsla af náttúru og umhverfi, teljum við falla sérstaklega vel að leikskóla með 

húsdýrum. Kenning Vygotsky um nám gegnum félagsleg samskipti, þar sem 

samskipti er að okkar mati eitt það mikilvægasta í öllum störfum. Kenningu Steiners 

um eftirhermun og kenningu Dewey að læra með því að framkvæma, mun einnig 

koma mikið við sögu þar sem mörg raunveruleg störf verða til í kringum dýrin og 

munu börnin smám saman taka þátt og kynnast öllu sem tengist umönnun og 

umhirðu dýra. Að lokum teljum við að með því að hafa greindir Gardners ofarlega í 

huga munum við stuðla að þroska á öllum þroskasvæðum barna. 

Í  leikskólanámskránni sem við lögðum drög að, viljum við tryggja að börnin fái að 

kynnast bæði mikilli útiveru og heilbrigðu líferni. Höfundum finnst það vera 

mikilvægt, sem verðandi leikskólakennarar, að tengja sögu og menningu Íslands og 

Íslendinga inn í leikskólastarfið. Kynna fyrir börnum helstu hefðir og siði til sveita, 

sem hafa mótað íslenska þjóð í aldanna rás. Það er hjartans mál að börn nútímans erfi 

menningarauð forfeðra sinna í formi landbúnaðar og haldi þannig sérstöðu Íslands 

við, með hreinni náttúru og fallegum dýrum. 
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A – Foreldrakönnun frá leikskólann Blomstergården, fengin vía vefpóst frá Michael 

Vigsø leikskólastjóri Blomstergårdens, 19. nóvember 2009. 
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10. Fylgiskjöl 

 

Viðhorfskönnun til leikskóla með húsdýrum. 

 

 

 

Þessi könnun er liður í upplýsingasöfnun vegna lokaritgerðs til 

B.Ed gráðu í leikskólafræðum við menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. 

 

Til að fá upplýsingar um álit fólks á því hvort leikskóli með 

húsdýrum sé góð eða slæm hugmynd viljum við biðja þig að svara 

nokkrum spurningum varðandi börn og dýr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilja Margrét Óladóttir 

Palma Rasmussen 

Pernille Tönder 
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1. Hversu mikilvægt telur þú það vera fyrir þroska barna að umgangast 

húsdýr daglega?  

Merktu aðeins við einn möguleika. 

        Mjög mikilvægt 

        Mikilvægt 

        Bæði og 

        Ekki mikilvægt 

        Alls ekki mikilvægt 

 

 

2. Merktu við á hvaða aldri þér finnst æskilegt að börn byrji að 

umgangast húsdýr eins og hænsni, ketti og kanínur. 

Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

1 – 2 ára 

2 – 3 ára 

3 – 4 ára 

4 – 5 ára 

5 – 6 ára 

6 + 

Aldrei æskilegt 

 

 

3. Merktu við á hvaða aldri þér finnst æskilegt að börn byrji að 

umgangast húsdýr eins og kindur, kýr og hesta. 

Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

1 – 2 ára 

2 – 3 ára 

3 – 4 ára 

4 – 5 ára 

5 – 6 ára 

6 + 

Aldrei æskilegt 
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4. Hversu jákvætt eða neikvætt myndir þú telja leikskólastarf vera, þar 

sem lögð er áhersla er á að börn fái daglega að umgangast húsdýr 

og annast þau? 

Merktu aðeins við einn möguleika. 

Mjög jákvætt 

Jákvætt 

Bæði jákvætt og neikvætt 

Neikvætt 

Mjög neikvætt 

 

 

5. Myndir þú óttast um öryggi barna í návist einhverra eftirtalinna 

dýra? 

  Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

Katta 

Hesta 

Kúa 

Kinda 

Hænsna 

Kanína 

Ekkert þessara dýra 

 

  

6. Finnst þér æskilegt eða óæskilegt fyrir börn að þau kynnist almennri 

umhirðu húsdýra eins og hænsna, katta og kanína?  

Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

Mjög æskilegt    

Æskilegt   

Bæði æskilegt og óæskilegt 

Óæskilegt 

Mjög óæskilegt 
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7. Finnst þér æskilegt eða óæskilegt fyrir börn að þau kynnist almennri 

umhirðu húsdýra eins og kinda, kúa og hesta?  

Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

Mjög æskilegt    

Æskilegt   

Bæði æskilegt og óæskilegt 

Óæskilegt 

Mjög óæskilegt 

 

            

8. Myndir þú velja leikskóla fyrir barnið þitt þar sem lögð er áhersla á 

að börn fái daglega að umgangast húsdýr og annast þau? 

Já  

Nei 

 

 

9. Hefur þú persónulega reynslu af umhirðu húsdýra? 

Mjög mikla 

Mikla 

Litla 

Mjög litla 

Enga  

 

 

10.  Á hvaða aldri ert þú? 

17 – 20 

21 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

36 – 40 

40 + 
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11. Merktu við hvort þú ert: 

Karl 

Kona 

 

12.  Hver er menntun þín? 

Grunnskólapróf 

Framhaldsskólapróf 

Háskólapróf 

Ba 

B.Ed 

BS 

Ma 

M.Ed 

MS 

Dr. 

Ef annað þá hvað:   ________________________________________ 

 

 

13. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 
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AÐEINS FYRIR FAGFÓLK LEIKSKÓLA 

 

14. Gætir þú hugsað þér að vinna á leikskóla þar sem lögð er áhersla á 

að börn fái daglega að umgangast húsdýr og annast þau? 

      Já 

      Nei 

 

 

15. Hvers virði telur þú umönnun og umgengni við húsdýr vera fyrir 

leikskólastarf? 

Mjög mikils virði    

Mikils virði     

Nokkurs virði 

Lítils virði 

Mjög lítils virði 

 

 

 

 

 


