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Kan höns lära barnen i förskolan något om viktiga egenskaper 

som medkänsla, ansvar, kommunikation och fördomsfrihet? Kan 

höns hjälpa era engagerade pedagoger att ge barnen upplevelser 

av kretslopp i praktiken?

Runt om i landet finns förskolor som har haft höns under längre 

eller kortare perioder. Vi har samlat några av deras erfarenheter 

på nästa uppslag.



Synpunkter och erfarenheter

Gläntans förskola, Enskede Gård

Ur pedagogisk synpunkt har vi genom att ha höns fått med alla delar 

som står med i läroplanen. Vi experimenterar med äggen, barnen lär sig 

kretslopp genom att mata hönsen med grönsaksrester, och hönsen ger 

ägg tillbaka. Barnen lär sig empati när de umgås med levande djur, de 

lär sig att man är lika bra även om man ser olika ut. Ett barn med autism 

har gjort stora framsteg under det år hen har varit på förskolan, och det 

beror mycket på hönsen. De ger barnet glädje, trygghet och barnet har 

blivit mycket mer utåtriktat tack vare djuren. 

Markhedens förskola, Valbo

Vi har mycket hjälp av hönsen i det pedagogiska arbetet med barnen. 

Barnen ger hönsen mat och hämtar ägg, som de sedan är med och 

steker och äter av. De lär sig att gödseln som vi lägger på odlingarna gör 

att det växer grönsaker som vi äter på skördefesten. De lär sig förstå 

hela kretsloppet. Tillsammans tar vi hand om hönorna och är snälla mot 

dem. Barnen lär sig empati.

Susanne Drougge, hälsopedagog 

Det finns forskningsresultat som visar på de positiva effekter som djur 

har på barn, till exempel mognar barnen fortare och utvecklar en social 

kompetens.

(Utdrag ur ”Lärande och lärandemiljöer I Ur och Skur”)



Förskolan Stjärnsund, Hedemora

Vi tog hand om äggen till maten och använde gödseln till 

växtodlingarna i kretsloppshuset. De små barnen var förtjusta när 

hönsen skulle skötas, i synnerhet när vi hade ägg och kycklingar.

Hultgårdens förskola, Nässjö

Det var trevligt och uppskattat av barnen, som gärna plockade 

ägg och pratade med hönorna. 

Smultronställets förskola, Kristianstad

Idag skulle vi kunna jobba bara med djuren och barnen och ändå 

få in hela läroplanen. Barnen får in både grovmotorik och 

finmotorik i samvaron och skötseln av djuren. De lär sig att ta 

hänsyn och visa empati till både varandra och djuren när de leker. 

De ser var gränserna går för djuren och lär sig vad omvårdnaden 

betyder.
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Höns i förskolan kan bidra till ett kretsloppsmedvetande som 

saknats i det moderna samhället de senaste generationerna. 

Genom att pedagogiskt visa hönsens roll som ett exempel i 

livsmedelsproduktionen kan en medvetenhet byggas upp som 

underlättar att skapa hållbara produktions- och 

konsumtionsmönster. Även föräldrarna förväntas bli involverade 

och inspirerade. 

Vill ni på er förskola veta mer om denna spännande form av praktisk 

inlärning? 

Vi  hyr ut 4 hönor och hönshus med rastgård, tillhandahåller 

redskap, pedagogiska tips och skötseltips samt levererar hönsmat 

och hjälper till med skötsel vid behov. Introduktion på skolan ingår 

liksom informationsmaterial.

Kontakta oss på AB Lundvalls Diverse, tel. 070-589 95 16 för 

information och prisuppgifter.
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