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Ágrip 

 
Á síðustu árum hefur framboð valgreina í grunnskólum aukist. Samatíms því hefur mikil 

framför átt sér stað í hestaíþróttum sem er að verða ein fjölmennasta íþróttagrein landsmanna. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hvort mögulegt sé að bjóða hestaíþróttir sem val á 

efsta stigi grunnskóla, með tilliti til markmiða Aðalnámskrár grunnskóla og grunnskólaga. Í 

upphafi ritgerðarinnar verða reglur um valgreinar í grunnskólum skoðaðar. Fjallað verður 

lítillega um einstaklingsmiðað nám, en á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar 

hvað varðar námsleiðir, námsgetu, kennsluaðferðir og einstaklingsmiðað nám í grunnskólum. 

Greint verður frá hvernig og hvar kennsla í hestamennsku fer fram. Kennsluefni og 

námsumhverfi kynnt og þróunarsaga íslenskra reiðskóla lauslega rakin. 

     Maðurinn fer mismunandi leiðir til að þroskast. Samspil manns og hests er krefjandi ferli 

bæði fyrir sál og líkama. Til eru kenningar um að maðurinn búi yfir a.m.k. átta eða níu 

greindum. Vinna við tamningu og þjálfun hesta felur í sér aukna möguleika til eflingar þeirra 

greinda eða eiginleika sem maðurinn býr yfir. Ýmsir þættir sem tengjast samspili manns og 

hests verða útskýrðir í seinni hluta ritgerðarinnar. Sýnt verður fram á hvernig hægt er að 

tengja hestaíþróttir við aðrar námsgreinar.  

     Í lokin eru nokkrar hugmyndir að framkvæmd valgreinarinnar hestaíþróttir skoðaðar.                                                                                 
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Inngangur 

,,Ég berst á fáki fráum fram um veg....“ 1( Hannes Hafsteinn. Sprettur bls. 40). 

Hestamennska fer ört vaxandi á Íslandi sem íþróttargrein en einnig atvinnugrein. Í ritgerðinni 

er ætlunin að skoða hvort raunhæft sé að opna hestaíþróttum leið inn í grunnskóla landsins 

sem námsgrein.  

     Hesturinn hefur fylgt þjóðinni allt frá landnámi. Það má því segja að hann sé stór hluti 

menningararfs íslensku þjóðarinnar. Ef ,,þarfasta þjónsins“ hefði ekki notið við er líklegt að 

lífsbaráttan hefði verið enn erfiðari. Frá upphafi byggða, allt til fyrstu áratuga tuttugustu aldar, 

var hesturinn það eina sem maðurinn hafði til að komast leiðar sinnar, ef undan er skilið að 

fara fótgangandi eða siglandi. Hann var dráttarafl mannsins við erfið bústörf. Eftir að 

vélknúnum tækjum tók að fjölga breyttist hlutverk hestsins. Nú er hann landanum mest til 

afþreyingar og yndisauka, þó víða sé hann enn notaður við bústörf eins og smölun sauðfjár og 

hrossa.  

     Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein, þar gegnir hesturinn miklu hlutverki svo og 

ræktun hans og útflutningur. Hestamennska er þroskandi, hvort sem um er að ræða tamningu 

á hesti eða góðan árangur í hestaíþróttum. Leiðin til að ná settum markmiðum krefst m.a. 

sjálfsaga, tillitsemi, þolinmæðar og rökhugsunar Hestamennska er frábrugðin flestum öðrum 

íþróttagreinum vegna þess að þar er um tvo einstaklinga að ræða, manninn og hestinn sem 

hvor um sig hafa sjálfstæða hugsun. Þetta má m.a. lesa um í fjórða kafla bókarinnar Hesturinn 

og reiðmennskan, en þar eru mörg dæmi um sjálfstæðar ákvarðanir hesta við upphafi 

umgengni og tamningu þeirra 2 Maður og hestur verða að ná gagnkvæmum skilningi, 

samhæfingu og tengslamyndun ef vel á að vera. Nemandi sem hefur möguleika á að velja sér 

hestaíþrótt fær aukin tækifæri til að draga fram og styrkja hæfileika sína á fjölmörgum 

sviðum. Hann kynnist dýrum og þroskar með sér virðingu fyrir þeim og væntumþykju. Auk 

þess kallar slík vinna á þjálfuð skipulögð vinnubrögð og eflingu ábyrgðartilfinninga, að 

ógleymdum þeim félagslega þroska sem verður m.a. við þátttöku í undirbúningi móta þar sem 

keppni í hestaíþróttum fer fram. Slíkur undirbúningur byggist á vinnuframlag sem felur í sér 

frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu. 

                                                
1 Hannes Hafstein bls. 40 
2 Feldman Walter og Rostick Andrea 1990:113-119 
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     Howard Gardner kom fram með þá kenningu að maðurinn byggi yfir átta, jafnvel níu 

mismunandi greindum. Hann sagði nauðsynlegt að leggja rækt við allar þær greindir sem 

maðurinn hefur og misjafna samsetningu þeirra. Þeir mismunandi eiginleikar sem greindirnar 

búa yfir valda því hve ólík við erum.  

     Með því að viðurkenna fjölgreindirnar segir Gardner okkur takast betur að ráða fram úr 

ýmsum vandamálum sem mæta okkur á lífsleiðinni. Niðurstöður rannsókna hans sýna að 

greindirnar átta, hver fyrir sig, eiga djúpar rætur í þróunarsögu mannsins og ná jafnvel til 

þróunar annarra dýrategunda fyrir daga mannsins.1 Ef kenningar Gardners um fjölgreindir eru 

ígrundaðar þá virðast margir eiginleikar þeirra styrkja góðan árangur í hestaíþróttum og 

tamningu hesta. 

 

     Í ritgerðinni verður kannað hvort hestaíþróttir sem námsgrein geti hugsanlega uppfylli þau 

skilyrði sem námsgrein þarf að gera, samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla. Einnig er ætlunin 

að skoða lauslega þær námsgreinar sem tengja mætti við námsgreinina hestaíþróttir. Á síðustu 

árum hefur meira verið hugað að einstaklingsmiðuðu námi, þ.e.a.s. þörfum og getu hvers og 

eins heldur en áður var. Hvar og með hvaða hætti nemandinn hafi möguleika á að bæta færni 

sína. Aukið svigrúm í valgreinum gefur nemandanum meiri möguleika til að mennta sig á því 

sviði sem hugur hans stefnir. Eins og fyrr segir er hestamennska ört vaxandi atvinnu- og 

útflutningsgrein. Hrossarækt er orðin viðurkennt nám á háskólastigi, þar sem þekkingar, 

menntunar og mikillar framsækni er krafist. Mikilvægt er að áhugasamur einstaklingur fái 

snemma að efla þekkingu sína og vaxa í greininni.  

     Nútímasamfélag hefur upp á margt að bjóða þegar litið er til fjölbreytni tómstunda og 

áhugamála. Á fyrstu árum sínum í grunnskóla eru börn oft búin að festa sig ákveðnu 

áhugamáli, þau stunda tónlistarnám, æfa fótbolta, dans o.fl. Þessi ár eru mikil mótunarár, á 

þeim verður gjarnan til grunnurinn að því sem koma skal. Það sem í upphafi virðist aðeins 

tómstund verður ef til vill aðal atvinna viðkomandi þegar fram líða stundir, Þetta á ekki síður 

við um hestamennsku. 

     Hestaíþróttir er nám þar sem einstaklingurinn nemur á þeim hraða sem hann ræður við og 

miðað er við getu hvers nemanda fyrir sig. Í ritgerðinni verður kennsluefnið ,,Knapamerkin“ 

skoðað með samræmingu við aðalnámskrá í huga.  

                                                
1 Armstrong 2000:13 -16 
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1. Aukið val við breytingu laga   

Árið 1996 varð sú breyting í menntakerfi landsins að rekstur grunnskóla var fluttur frá ríki til 

sveitafélaga. Í kjölfari fylgdu ýmsar breytingar, meðal annars var hlutfall valgreina aukið til 

muna. Eftir lagabreytinguna var nemendum í 9. og 10. bekk heimilað að nota allt að þriðjung 

af tilgreindum námstíma í valgreinar. Þegar talað er um valgreinar er átt við að nemendur geti 

valið sér námsefni tengt þeirra áhugamálum. Með aðstoð skólans eiga nemendur að fá kennslu 

sem eflir þekkingu þeirra og færni á því sviði sem þeir kjósa sér. 

     Þetta þýðir aukin tækifæri fyrir nemendur til að stunda nám tengt þeirra áhugasviði sem 

ekki eru tilgreind í Aðalnámskrá grunnskóla sem skyldunámsgrein. 

     Við þessa breytingu má segja að nemendum hafi opnist margar dyr. Valgreinar eru hluti af 

skyldunámi, sem gerir það að verkum að frjálsræðið er ekki algert. Fylgja verður ákveðinni 

reglugerð. Nemendur skulu velja sér námsgrein í samráði við foreldra/forráðamenn. Einnig 

þurfa valgreinar að uppfylla kröfur námsskrár og vera í samræmi við reglugerð grunnskóla um 

valgreinar.  

     Áður en kennsla getur hafist þurfa að vera til staðar skýr markmið viðkomandi 

kennslugreinar ásamt kennsluáætlun og námsefni svo og tilgreining á því með hvaða hætti 

árangur er metinn. Enn fremur þarf að vera tilbúin lýsing á námsgreininni ásamt starfsáætlun í 

skólanámskrá. Valgreinin á að vera nemendum að kostnaðarlausu og er skólastjórans að 

samþykkja námsgreinina þar sem hann er ábyrgur fyrir því að hún uppfylli kröfur 

Aðalnámskrár og reglugerð. Þar að auki er framboð og kostnaður valgreinanna háð samþykki 

sveitastjórnar. 

     Þetta gæti verið erfitt að uppfylla þegar að hestatengdu námi kemur. Í þessari umfjöllun er 

ekki ætlunin að skoða hvort valgreinin hestaíþróttir teljist framkvæmanleg sökum kostnaðar, 

heldur hvort hún uppfylli markmið, reglur og lög samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og 

reglugerð grunnskólalaga. Einnig verður lítillega komið inn á hugsanlega 

framkvæmdamöguleika í kennslu.  

     Í 4. grein reglugerðarinnar um valgreinar segir að skólastjóra sé heimilt í samráði við 

foreldra og forráðamenn að meta tímabundna þátttöku í atvinnulífinu sem valgrein eða sem 

hluta af valgrein.1 Á þann hátt getur námsgreinin hestaíþróttir skapað aukna möguleika fyrir 

                                                
1 Reglugerð um valgreinar 387/1996 1.- 4. gr.                                                                                      
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nemendur til að stunda áður nefnda valgrein án þess að kostnaður leggist á sveitafélagið og 

því síður á nemandann þar sem honum er samkvæmt þessu heimilt, að afla tekna á meðan á 

tilgreindu valnámi stendur samkv. 3. grein reglugerðar um valgreinar í grunnskólum.1 

Nemandinn ætti þá að geta unnið á hestabúgarði og fengið þar margvíslega tilsögn og þjálfun 

sem myndi koma honum til góða ef hugur hans stefndi t.d til náms á hrossaræktabraut við 

Hólaskóla. Sjá bls.14 um inntökusklyrði Hólaskóla. 

 

Námsgeta einstaklingsbundin 
 

Í stórum nemendahópi getur námsgeta einstaklinga verið afar misjöfn. Einstaklingar þroskast 

á ólíkum hraða og áhugasviðin eru fjölbreytt. Kröfur um einstaklingsmiðað nám hafa verið að 

aukast. Nemandinn á að fá möguleika á að auka færni sína á þeim sviðum sem hann kýs sér, 

þar sem hann getur þroskað og styrkt sjálfsmynd sína og aukið lífsgildi sín. Enginn getur allt 

en allir geta eitthvað. Lengi vel hefur áherslan verið lögð á hvað nemendur geta ekki, fremur 

en hvað þeir geta. Þetta hefur breyst og í dag er áherslan sú að komið sé fram við manneskjur 

eins og þær eru. Þeim er hjálpað til að styrkjast í því sem meðfæddir hæfileikar þeirra liggja. 2  

     Í 2. gr grunnskólalaganna segir m.a. ,,Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum 

í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska...“, ennfremur 

segir í sömu grein ,,Skólastarfið skal því leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og 

þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra“.3 Það er nokkuð skýrt að þarna er hver nemandi 

skilgreindur sem einstakur. Meginmarkmið skólans og ekki síður skylda hans er að haga 

sínum störfum í samræmi við þarfir hvers einstaklings með alhliða þroska, menntun og 

heilbrigði hvers nemanda í huga. 

     Skilgreiningin á þessari 2. gr. grunnskólalaganna er sú að skólastarfið skuli vera 

einstaklingsmiðað, skólastarfið skuli lagað að nemandanum en ekki öfugt.4  

     Í einstaklingsmiðuðu námi sem er fjölþrepa og skapandi, skiptir námsumhverfið miklu 

máli, það er ekki bundið við skólahús. Heldur má segja að skólahúsið sé hannað utan um 

kennsluna sem er sveigjanleg og getur farið fram nánast hvar sem er.5 Kennsla hestaíþrótta er 

gott dæmi um mikinn sveigjanleika námsumhverfis, hún getur farið fram í reiðhöll, á 

vettvangi hestasvæðisins eða nánast hvar sem er. 

                                                
1 Reglugerð um valgreinar 387/1996 1.- 4. gr.                                                                                      
2 Armstrong 2000:115 
3 Lög um grunnskóla 2.gr. 
4 Elín G. Ólafsdóttir 2004:9 
5 Elín G. Ólafsdóttir 2004:62 
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     Hestaíþróttir eru þrepaskipt nám. Ör þróun hefur átt sér stað í þessari íþrótt. Áherslan á að 

gera knapa að betri reiðmanni hefur aukist. Að vera góður hestamaður stuðlar að betri árangri 

í keppni og skapar í alla staði meira öryggi og vellíðan, bæði fyrir mann og hest.  

     Á síðasta ári var gefið út kennsluefni í hestamennsku sem ber heitið Knapamerkin. Þetta er 

stigaskipt kennsluefni með þrepamarkmiðum. Höfundur þessa námsefnis er Helga 

Thoroddsen reiðkennari, útgefandi er Hólaskóli. Mikil fjölgun hefur verið á reiðskólum 

síðustu ár.  

2. Hvers vegna hestaíþróttir í grunnskólum? 

Með tilkomu hestaíþrótta í grunnskóla gefum við einstaklingum sem stunda íþróttina tækifæri 

til að efla sitt áhugasviði innan skólaumhverfisins. Það ætti jafnframt að stuðla að aukinni 

vellíðan nemandans í skólanum. Nemandinn fengi tækifæri til að kynnast þeim fjölmörgu 

uppbyggjandi þáttum sem samskipti hesta og manna búa yfir.  

     Námsgreinin bíður upp á fjölbreytt verk- og bóklegt nám á félagslegum grundvelli og 

fellur vel að mörgum þeim markmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla.  

     Segja má að það sé ákveðinn styrkur námsgreinarinnar hversu auðvelt er að tengja hana 

öðrum námsgreinum. Má þar m.a. nefna námsgreinar eins og lífsleikni, sögu og bókmenntir, 

náttúrufræði, landafræði, upplýsingatækni og félagsfræði.  

     Eiginleikar (gáfur) mannsins eru mjög misjafnir og mikilvægt að við viðurkennum þá alla. 

Við það opnast meiri möguleikar hjá okkur til að takast á við mörg þeirra vandamála sem við 

stöndum frammi fyrir.1  

     Umhirða hesta, tengslamyndun og þjálfun hesta er margþætt ferli. Árangur byggist á þeim 

eiginleikum sem maðurinn býr yfir til að kalla fram það besta í hestinum. Samskipti hests og 

manns eru krefjandi en jafnframt og ekki síður þroskandi. Að mati margra hafa hestaíþróttir 

ákveðið forvarnargildi hvað varðar vímuefnanotkun unglinga. 

 

2.1. Breyttir tímar  

Íslenska þjóðin sem lengi var bænda- og sjávarútvegssamfélag hefur á undanförnum áratugum 

breyst mikið. Atvinnugreinum hefur fjölgað frá því sem áður var. Fjölbreytt og aukin 

atvinnutækifæri kalla á fjölbreyttara námsefni og markmið. Þetta, ásamt því að sumir 

nemendur eru með ýmis konar frávik og greiningu frá hinum meðal nemanda, mun styðja við 

                                                
1 Armstrong 2000:13 
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þörfina á að nám sé einstaklingsmiðað. Námgeta er einstaklingsbundin og þess vegna er ekki 

hægt að fylgja einhverjum ákveðnum staðli hvað námi viðkemur. Nemandi getur staðið sig 

með prýði á einhverju tilteknu sviði þrátt fyrir að hann fylgi ekki þeim meðal staðli sem mið 

er tekið af. Það þýðir þó ekki að greind viðkomandi sé minni, þar sem eiginleikarnir eru 

margir sem maðurinn býr yfir. Áður fyrr voru nemendur sem féllu ekki að hinum meðal 

ramma teknir úr kennslustofum sínum og sendir í aukatíma. Námgeta er mjög 

einstaklingsbundin. 

     Nú er algengara að nemandinn njóti aðstoðar stuðningsfulltrúa sem kemur inn í 

námsumhverfi nemandans og leiðbeinir honum. Þannig er nemandanum gert kleift að halda 

betur hópinn með sínum bekkjarfélögum. Með góðum árangri í hestaíþróttum fær nemandi 

sem e.t.v. fellur ekki að hinum meðal ramma möguleika á að efla sjálfsmynd  sína á 

uppbyggilegan hátt. 

         

 

2.2. Atferlisfræði – menn og hestar 

Umgengni við hesta og tamning þeirra krefst mikillar einbeitingar á fjölmörgum sviðum ef vel 

á að takast. Það er krefjandi starf að þjálfa hest til árangurs. Við slíka þjálfun eru 

þroskamöguleikar hestamannsins miklir þar sem hann leitar stöðugt fleiri eiginleika í eigin 

fari til að nýta sér við tamninguna. Hestar og menn eiga auðvelt með að tengjast sterkum 

böndum. Hesturinn er félagsvera líkt og maðurinn. Rannsóknir sýna að ræktaðir og tamdir 

hestar mynda fjölskyldutengsl sem meðal annars snúast um að karldýrið ver sína fjölskyldu.1  

     Hestar verða að hafa mikil samskipti til að forðast hættuleg átök og þekkja sína stöðu. Þeir 

hjálpast að í daglegu lífi meðal annars með gagnkvæmri líkamlegri aðhlynningu sem sést vel 

þegar þeir klóra hver öðrum og snyrta. Þeir svala leikþörf sinni er þeir kljást, oft kljást þeir 

meira við suma en aðra og eiga ákveðna leikfélaga. Þeir eru saman á beit og hvílast oftast í 

nálægð hvors annars, bindast oft ákveðnum einstaklingum meira en öðrum. 2 Ef skoðað er 

félagslegt atferli hesta sést  margt sem minnir á félagslega þætti mannsins. Með það að 

leiðarljósi er full ástæða til að rannsaka hugsanlegt gildi námsgreinarinnar hestaíþróttir  

 

          

                                                
1 Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir 2005:113 
2 Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir 2005:114 
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3. Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingar þroskast á ólíkum hraða og áhugasviðin eru fjölbreytt. Í 2. grein grunnskólalaga 

gefur að líta eftirfarandi setningu ,, Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun 

hvers og eins“ .1 Út frá þessum orðum má skilja að skólastarfið skuli stuðla að því að laga sig 

að nemandanum en ekki öfugt. Skólanum er ætlað að stefna markvisst að eflingu og örvun 

nemenda í samræmi við ólíkar og fjölbreyttar gáfur þeirra.              

     Íslenska þjóðin er sífellt að auka þekkingu sína á mögum sviðum þar sem 

atvinnumöguleikar eru orðnir fleiri og útflutningur fjölbreyttari. Samkeppni er orðin sterkari 

og auknar kröfur um lífsgæði meiri. Tímarásin er hröð og streituvaldandi, siðferðisleg 

álitamál fleiri. Allt kallar þetta á aukna þörf fyrir eflingu siðvits og mannræktar.  

     Hestamennska krefst dyggðar og tillitsemi þar sem flóra mannlífsins er mikil og aldur 

áhugasamra reiðmanna allt frá ungum börnum til eldri borgara. Á reiðvegum jafnt sem í öðru 

umhverfi hestsins verður reiðmaðurinn að sýna mikla ábyrgð gagnvart öllum hinum 

reiðmönnunum sem um svæðið fara. Enginn veit í hvaða farvegi samvinna manns og hests 

sem á móti koma er. Þess vegna ber að gæta fyllstu tillitsemi. Það temja hestamenn sér. 

 
Nýir kennsluhættir 
 
Hugtök eins og námsaðlögun, námsaðgreining og fl. hafa verið notuð yfir kennsluhætti sem 

ætlaðir hafa verið til kennslu með það að leiðarljósi að taka mið af stöðu einstaklingsins. Á 

síðustu árum hefur hugtakið fjölþrepa kennsla mikið verið notað,sú kennsla einkennist af 

fjölbreyttum og skapandi starfsháttum með það að leiðarljósi að nám skuli, samkvæmt 2. gr. 

grunnskólalaganna, vera einstaklingsmiðað.2 

     Námshópar grunnskóla eru samansettir af ólíkum einstaklingum sem eiga ef til vill fátt 

annað sameiginlegt en aldur og jafnvel umhverfi. Allt annað svo sem heimilisaðstæður, 

félagsleg staða, þroski og möguleiki til menntunnar getur verið með afar ólíkum hætti. Því er 

nauðsynlegt að kennslutilhögun skólans mæti þessum einstaklingum með því að taka mið af 

hverjum og einum þeirra. Sú leið að bjóða fjölbreytt verkefnaval og kennsluhætti er eitt af 

                                                
1 Lög um grunnskóla 1995 2. gr. 
2
 Anna Guðrún Ólafsdóttir 2004:9 
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aðaláherslum skólans til að mæta fjölbreyttum námshópi.1 Námsgreinin hestaíþróttir er vel 

fallin til að mæta mörgum þeim áherslum sem grunnskólanám byggist á og þá sérstaklega 

hvað einstaklingsmiðað nám varðar ef litið er til þeirra fjölmörgu þátta sem þroska 

einstaklinginn.  

     Í einstaklingsmiðuðu námi skiptir miklu máli að námsumhverfið falli vel að námsgreininni 

sem um ræðir. Það umhverfi sem hestaíþróttir hafa uppá að bjóða gefur fjölbreytta möguleika. 

Mikil tengsl við náttúru landsins svo og félags- og samskiptatengsl við bæði menn og dýr ætti 

að efla bæði siðvit og mannrækt. Námsumhverfið er hreyfanlegt og margbreytilegt. Það setur 

nemandanum þær kröfur að hann sýni frumkvæmni og þolinmæði. Að hann sýni skilning á 

hegðun, skapi og skynjun hesta og efli eigin ábyrgðartilfinningu. Ef einstaklingsmiðað nám er 

skilgreint á þann hátt að allir geti unnið hveru í sínu lagi eða saman eftir atvikum, þá er nám í 

hestamennsku kjörið sökum þess hve námsumhverfi og verksvið sem tengjast náminu er 

fjölbreytt. 

     Nám þarf ekki að vera bundið skólahúsi. Ef kennslan er sveigjanleg, vilji og útsjónarsemi 

fyrir hendi þá getur hún farið fram nánast hvar sem er. Þetta er eitt af jákvæðum þáttum 

hestaíþróttar. 

4. Þróun hins íslenska reiðskóla eftir 1950 

Það sem ef til vill hefur verið hvað mestur þrándur í götu hvað nám í hestaíþróttum varðar er 

takmarkað kennsluefni og viðurkenning á að hægt sé að kenna hestamennsku. Áður var talið 

að það væri ákveðinn meðfæddur hæfileiki sem gerði menn að góðum reiðmönnum. Slíkt yrði 

vart lært af bókum. Hestamennska væri einn af þeim hæfileikum sem einstaklingnum væri í 

blóð borinn og yrði ekki kenndur. Með slíka hugsun hefur hvorki þótt nauðsynlegt að skrifa 

námsefni eða þróa kennsluhætti um reiðmennsku né hvernig tamningu og þjálfun á hesti væri 

best háttað. Reiðskólar eiga sér ekki langa sögu á Íslandi. Um miðja 20. öld fóru hugmyndir 

um íslenska reiðskóla fyrst að líta dagsins ljós. Þær hugmyndir komu frá kennara að nafni 

Gunnar Bjarnason sem kenndi við Bændaskólann á Hvanneyri.  

     Í fyrstu voru þessar hugmyndir ekki hátt skrifaðar, en þrátt fyrir lítil viðbrögð og 

takmarkaðan stuðning yfirvalda náðist að stofna reiðskóla árið 1951 í Bændaskólanum á 

Hvanneyri. Þar með var rutt af stað fyrsta tamninga og reiðskóla landsins. Svo virðist sem 

                                                
1 Anna Guðrún Ólafsdóttir 2004:13 
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Gunnar hafi verið áhugasamur brautryðjandi hvað íslenskum reiðskóla varðar og lagt sig fram 

um útvega kennsluefni.  

     Meðal efnis sem skrifað hafði verið um hestamennsku og tamningar var grein Gunnars 

nokkurs Ólafssonar sem birtist í Búnaðarritinu 8. árgangi. Greinin er skrifuð um aldamótin og 

fyrsta efni sem vitað er um að skrifað sé varðandi hestamennsku og tamningar á Íslandi. Í 

greininni er ekki gerð skilgreining á gangtegundum en aðförum knapans er lýst. Þessi grein 

sýnir að eitthvað hefur verið fjallað um tamningu hesta og hestamennsku um hálfri öld áður 

en Gunnar Bjarnason stofnaði reiðskóla. 

     Bókin Hestar eftir þá Daníel Daníelsson og Einar. E. Sæmundsen sem báðir voru 

landsþekktir hestamenn, var ein þeirra bóka sem Gunnar las. Sú bók er hin fyrsta sem 

gangtegundir íslenska hestsins eru útskýrðar í hér á landi. Í henni er einnig gangtegundin tölt 

útskýrð. 

     En það voru fleiri bækur en eftir íslenska höfunda sem Gunnar studdist við og má þar til 

dæmis nefna bók George H.F. Scharder sem kom út árið 1913. Þar eru Íslendingum kynntar 

erlendar tamningareglur og mildari meðferðir við tamningar. Scharder gagnrýnir mikið 

reiðmennsku íslensku þjóðarinnar, allan aðbúnað og meðferð íslenska hestsins.1 Í bók sinni 

segir Scharder að íslenskir reiðmenn hugsi illa um bæði reiðskjóta og reiðtygi. Honum 

ofbýður notkun íslensku mélanna og þá sérstaklega stangaméla, sem hann segir í flestum 

tilvikum vera pynting hestsins.  

 

              Hvergi hef ég séð jafnmarga hesta gapa við, hrista höfuðið og sperrast við mélum. Þetta gera þeir    

                 auðvitað af sársauka. Af þessum sífeldu kippum og togi í tauma dofnar eðlileg tilfinning í munni  

                 hestsins; þess vegna kvarta svo margir Íslendingar um, að hestar þeirra séu taumstirðir; en það er  

                 sjálfum þeim að kenna; því að allir ungir  hestar eru tamdir við íslensk mél,...2  (Scharder 1913:7). 

 

     Mikið hefur breyst í reiðmennsku og allri meðhöndlun Íslendinga á íslenska hestinum 

síðan þessi bók var skrifuð árið 1913. 

     Fleiri bækur komu við sögu og má þar nefna bókina Hestar eftir Theodór Arnbjörnsson 

sem var ráðunautur Búnaðarfélags Íslands í hrossarækt á árunum 1920 – 1939. Í umsögn sinni 

á kápu bókarinnar lýsir Páll A. Pálsson Theódóri sem manni með slíka þekkingu á hestum að 

enginn mun hafa staðið honum fremri, jafnframt að hún sé nauðsynlegt lesefni allra þeirra 

                                                
1 Gunnar Bjarnason 1979:70 
2 Scharder 1913:7 
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sem hafi hross undir höndum.1 Í bókinni er farið yfir nánast allt sem tengist hestamennsku, 

hvort sem snýr að byggingu og gangtegundum hestsins, tamningu og notkun hesta eða fóðrun 

og húsakosti. Áður nefndar bækur, ásamt einhverjum ónefndum, notaði Gunnar til að hanna 

kennsluefni, skipuleggja kennslu og kennsluaðferðir við upphaf reiðskólans. Síðan er liðin 

rösklega hálf öld og hefur margt breyst á þeim tíma.  

 

4.1. Félag tamningamanna 

Árið 1970 var stofnað Félag tamningamanna. Félagið hefur verið mikill áhrifavaldur í þróun 

íslenskrar reiðmennsku og átt gott samstarf við Hólaskóla í sinni uppbyggingu. Saman hafa 

þessir aðilar stuðlað að því að tamning og þjálfun hesta fái viðurkenningu sem starfsgrein. 

Félagið hefur verið leiðandi um skipulag reiðkennara og tamningamanna og góða menntun 

fyrir tamningamenn, reiðkennara og námskeiðshald félagsmanna. Félagið leggur áherslur á 

bætta þekkingu og færni almennings á meðhöndlun hesta meðal annars með námskeiðum sem 

reiðkennarar félagsins standa fyrir. Félag tamningamanna sér fyrir aukinni viðurkenningu og 

útbreiðslu á fagmennsku og fagþekkingu greinarinnar, umræðu um námið í þeim tilgangi að 

auka áhuga fólks á mikilvægi menntunar og ekki síður bættum skilningi á mikilvægi hennar. 

 

     Af þeim 380 félagsmönnum sem skráðir eru í félagið eru 36 með reiðkennararéttindi. 

Prófstig tamninga og reiðmennsku eru sex og sömuleiðis eru prófstig reiðkennslunnar sex og 

skiptast eftirfarandi;   

 

Prófstig tamninga og reiðmennsku 

• tamningapróf 1 stig, þjálfarapróf 2 stig og meistarapróf 3 stig 

Prófstig  reiðkennslunnar 

• reiðkennari - C 1 stig, reiðkennari - B 2 stig og reiðkennari - A 3 stig 

     FT er félagsskapur fagfólks sem setur fagmennskuna í fyrirrúm, lykillinn að framförum er 

vel menntað fólk sem sinnir starfi sínu af metnaði.2.  

Áfangalýsingu hrossabrautar er að finna á slóð http://www.holar.is/namshr.htm 3[sótt 30.03.2007 ]. 
 
 

                                                
1 Theódór Arnbjörnsson 1975: 
2 Félag tamningamanna http://www.tamningamenn.is/ 
3 Hólaskóli http://www.holar.is/namshr.htm 
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4.2. Vinsæl íþróttagrein 

Hér á landi er hestamennska orðin ein af vinsælustu íþróttagreinunum hvort sem um er að 

ræða keppnisíþrótt eða tómstundaíþrótt fyrir almenning. Hestamaðurinn sækist eftir að ná 

tengslum við náttúruna og að fá líkamlega þjálfun ásamt því að njóta samvista við hestinn sem 

gefur lífinu ánægju og lífsfyllingu. Á síðustu árum eða áratugum hefur þessi íþrótt átt auknum 

vinsældum að fagna sem fjölskyldu- og áhugamál. Í dag er algeng sjón á svæðum 

hesthúsabyggða að fjölskyldan fari ríðandi  á stað frá hesthúsunum sínum. Oft þrír ættliði sem 

stíga á bak og ríða úr hlaði. Fjöldi barna og unglinga vinna við þjálfun og umhirðu hesta. 

Hestamennska er fjölskylduíþrótt sem vex með hverju árinu sem líður. 

 

4.3. Reiðskólar á Íslandi í upphafi 21. aldar 

Reiðskólum er að fjölga og fjölbreyttni námskeiða hefur aukist. Meðal þess sem hægt er að 

velja eru stutt námskeið, viku eða tíu daga, reiðskóli sem stendur yfir í tíu vikur eða 

sumarreiðskóli þar sem um er að ræða dagskóla. Námsefni og áherslur reiðskólanna hafa tekið 

miklum breytingum á undanförnum áratugum og kröfur jafnframt orðið meiri. 

 

4. Reiðnámskeið og reiðskólar  

Hérlendis hefur aukning á reiðskólum síðasta áratuginn verið mikil, sömuleiðis eru námskeið 

sem börn og unglingar geta sótt orðin fölbreyttari. Má þar m.a nefna Reiðskólann í Garðabæ, 

Reiðskóla Reykjavíkur og Íshesta í Hafnarfirði. Einnig verður algengara að 

hestamannafélögin standi fyrir námskeiðum. Námskeiðin sem boðið er upp á eru með ýmsu 

sniði. Í boði eru m.a. helgarnámskeið, fimm daga námskeið og tveggja vikna námskeið. 

     Námskeiðin geta staðið í klukkustund í senn fimm daga vikunnar en einnig lengur. Í 

Reiðskóla Garðabæjar er rekinn sumarreiðskóli sem Topphestar veita umsjón. Þar er boðið 

upp á fimm daga námskeið þar sem nemendur eru frá morgni til kvölds. Nemendur fá að 

kynnast fjölbreyttum störfum daglegs lífs hestamennskunnar. Yfir daginn fá þeir morgunmat, 

léttan hádegismat og síðdegiskaffi. Skólinn er afar vinsæll og ár hvert komast færri að en 

vilja. Nemendur sem sækja þessi námskeið eru á aldrinum 6-14 ára.  

     Í Víðidal er Reiðskóli Reykjavíkur starfræktur, þar eru tveggja vikna námskeið þar sem 

kennt er fimm daga vikunnar, samtals 30 stunda námskeið.  
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     Hjá Íshestum eru fjölbreytt námskeið. Þar er m.a. boðið upp á  námskeið sem ber nafnið 

Hestur í fóstur. Námskeiðið stendur í 10 vikur og byggist á því að nemandinn kemur einu 

sinni í viku, á laugardagsmorgnum eða eftir hádegi og sinnir ýmsum störfum sem snúa að 

umhirðu hestsins. Nemandinn fær sama hestinn til umsjónar á meðan á námskeiðinu stendur, 

hann mokar frá hestinum, setur spænir undir hann, kembir honum og gefur honum fóður. Við 

þessar aðstæður fær nemandinn tækifæri til að kynnast hestinum og mynda tengsl. Eftir 

ákveðinn aðlögunartíma fær nemandinn síðan að fara í reiðtúra undir leiðsögn. Oft kemur 

sami nemandi ár eftir ár og er með sama hestinn í umsjón þar sem mikill kærleikur kann að 

skapast milli þeirra yfir tímabilið. Líkt og hjá Topphestum er eftirspurnin eftir slíkum 

námskeiðum mikil. Íshestar bjóða einnig upp á námskeið sem nefnist Heilsutengd 

lífsgæði.Um er að ræða námskeið sem eru í boði fyrir fatlaða einstaklinga og kennir 

menntaður reiðkennari á þeim námskeiðum. 

     Annað námskeið er einnig í boði en það er Þjálfun sjúkra á hestum. Þarna er um að ræða 

námskeið með menntuðum sjúkraþjálfa sem sérhæfir sig í "hippotherapie" og meðhöndlun 

MS sjúklinga.1 Það er ljóst að mikil aukning hefur verið í námskeiðshaldi og fjölbreyttni 

námskeiða og sést árangurinn berlega á mótum hestamannafélaga landsmanna. Sama má segja 

um æskulýðsstarf hestamannafélaganna sem sífellt verða blómlegri. 

 

4.5. Hólaskóli 

Á Hólum í Hjaltadal hefur átt sér stað gífurleg þróun á öllum sviðum hvað varðar íslenska 

hestinn. Þar eru miklir menntunarmöguleikar fyrir þá sem stefna á atvinnuhestamennsku m.a í 

reiðmennsku sem keppnisíþrótt, hrossaræktun og fleira. Hér fer örstutt lýsing á því sem þar er 

í boði. 

     Hólaskóli er opinber miðstöð kennslu og rannsókna í hrossarækt og reiðmennsku. 

Markmið kennslu á hrossabraut er að mennta fólk sem getur haslað sér völl á ýmsum                                                                 

sviðum atvinnugreinarinnar s.s. í hrossabúskap, tamningum, reiðkennslu, þjálfun og keppni og 

með því stuðlað að framförum og aukinni arðsemi í hrossarækt, betri tamningum og 

reiðmennsku. Á hrossabraut er boðið upp á allt að þriggja ára nám sem skiptist í eftirfarandi. 

 

                                                
1 Íshestar http://www.ishestar.is/displayer.asp?cat_id=8 
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     1. ár: Hestafræðingur og leiðbeinandi; Nemandinn öðlist góða þekkingu á grunnfögum 

búfræðinnar á sviði jarðræktar, búfjárræktar og bústjórnar. Einnig sérhæfða og færni við 

meðferð hrossa, grunnreiðmennsku og þjálfun gangtegunda. Nemandinn geti að námi loknu 

tekið þátt í fjölþættum atvinnurekstri s.s. hrossabúskap, hestaleigum/hestaferðum, 

byrjendakennslu í hestamennsku o.fl. 

     2. ár: Tamningamaður; Nemandinn öðlist fræðilega þekkingu, verklega færni og sjálfstæði 

í vinnubrögðum til frumtamninga og framhaldsþjálfunar. Einnig til að standa fyrir fjölþættum 

rekstri á sviði hestamennsku og hrossaræktar s.s. rekstri tamningastöðva.  

 

     3. ár: Þjálfari og reiðkennari. Markmið eru að veita nemendum sérhæfða þekkingu og 

verklega færni á sviði reiðmennsku og reiðkennslu. Nemendur verði færir um að taka að sér 

fagvinnu við tamningar og þjálfun hrossa, sýningar og keppni og leiðbeiningastörf á sviði 

hestamennsku, reiðmennsku og reiðkennslu. 1  

 

4.6. Inntökuskilyrði í Hólaskóla 

Til að stunda nám á hrossaræktarbraut í Hólaskóla þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem hér 

eru tilgreind;  65 einingar úr framhaldsskóla. Lágmarksaldur er 18 ára. Ef nemandi uppfyllir 

ekki áðurnefnd skilyrði er skólayfirvöldum heimilt að taka tillit til aldurs og reynslu af 

hestamennsku. Allir umsækjendur þurfa að þreyta inntökupróf í reiðmennsku og standast þar 

lágmarkskröfur til að eiga kost á inngöngu í skólann. 2   

     Eins og fram kemur þá er mögulegt fyrir nemanda að fá inngöngu á hrossaræktarbraut í 

Hólaskóla jafnvel þó að skilyrðum um aldur og einingar úr framhaldskóla sé ekki fullnægt. Þá 

reynir á aðra þætti, en það er reynsla og starfsferill viðkomandi. Knapamerkin eru námsefni 

sem ætlað er til kennslu í hestamennsku. Mikilvægt er að kennsla hestaíþrótta sé aðgengileg 

                                                

1 http://www.holar.is/hross.htm  sótt á vefslóð 14. feb.2007)  

 
2  http://www.holar.is/hrlys1.htm  sótt á vefslóð 14.feb. 2007 
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og vel skipulögð. Námsefni knapamerkjanna er þrepaskipt og stuðlar að aukinni þjálfun og 

menntun í hestamennsku ásamt bættu aðgengi að fræðslu. Markmið með náminu er að 

nemandinn sé leiddur þrep af þrepi eftir getu og áhuga hvers og eins, kennslan verði faglegri 

og samræmdari en verið hefur. Árangur og öryggi er grunnur námsins hvort  heldur er um að 

ræða frístundaríþrótt eða keppnisíþrótt til framtíðar. Með því að gefa nemendum kost á 

hestamennsku sem valgrein í grunnskóla er stuðlað að markvissari vinnubrögðum við 

kennslu, námsmat og gerð námsgagna. Umgjörðin verður öll sterkari í kringum greinina og 

útbreiðsla hestamennskunnar víðari. Með Knapamerkin öll að fararnesti ásamt annarri reynslu 

í hestamennsku eykst möguleikinn á að fá inngöngu í Hólaskóla samanber inntökuskilyrðum 

um nám á hrossaræktarbraut skólans (sjá bls. 14). 

5. Knapamerkin    

Árið 2006 komu út þrjár kennslubækur í reiðmennsku. Fyrirhugað er að bækurnar verði alls 

fimm og bera nafnið Knapamerki 1, 2, og 3. Verið er að hanna næstu tvær bækur sem verða 

þá númer 4 og 5. Þarna er að finna vandað kennsluefni fyrir þá sem áhuga hafa á að læra 

reiðmennsku og þjálfun hesta. Fyrir utan allan þann fróðleik sem snýr að reiðmennsku og 

tamningu og þjálfun hestsins er einnig komið að öðrum þáttum hvað varðar íslenska hestinn 

eins og sögulegum bakgrunni hans, uppruna, hlutverki hans fyrr og nú, eiginleikum og 

sérkennum. Sagt er frá hinum opinberu markmiðum í ræktun íslenska hestsins sem eru m.a. 

eftirfarandi;    

,,Hið opinbera ræktunartakmark miðar að því að rækta heilbrigðan, frjósaman og endingargóðan 

hest – hraustan íslenskan hest. Viðhalda öllum mögulegum litabrigðum innan stofnsins. Hið 

opinbera ræktunartakmark gefur færi á allmiklum breytileika hvað varðar stærð hrossanna. 

Almennt er talið að heppileg stærð sé á bilinu 135-145 cm á hæstar herðar á stöng“(Helga 

Thoroddsen).1 

     Knapamerkjakerfið er stigaskipt nám í hestamennsku þar sem reiðmaðurinn (nemandinn) 

lærir ákveðna þætti á mismunandi stigum. Að loknu hverju stigi fær nemandi prófskírteini og 

barmmerki sem segir til um hvaða stigi viðkomandi hafi lokið. Námskeiðin henta öllum hvort 

sem um er að ræða börn, unglinga eða fullorðna. Einnig hentar námskeiðið vel innan grunn- 

og framhaldsskóla. 

                                                
1 Helga Thorarensen 2006:6 
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     Á námskeiðum sem byggja á námsefni Knapamerkjanna gefst öllum tækifæri til að fara á 

eigin hraða í ferlinu. Knapamerkin eru áfanga- og markmiðstengd þannig að reiðmaðurinn fer 

ekki upp í annars stigs vinnu þ.e.a.s í Knapamerki 2 fyrr en hann hefur náð tilskyldum 

markmiðum í Knapamerki 1. Af stigi eitt fer hann í næsta áfanga sem er stig tvö. Námsmatið 

byggist á prófi sem reiðmaðurinn tekur í lok námskeiðs og sker það próf úr um hvort 

markmiðum hafi verið náð og þar með hvort reiðmaður sé tilbúinn í næsta áfanga.    

     Kennslubækurnar Knapamerkin búa yfir afar fróðleiks- og yfirgripsmiklu efni þar sem 

tekið er á flestum ef ekki öllum þáttum reiðmennsku, tamningu og þjálfuar. Allri umhirðu 

hesta svo sem fóðrun og aðhlynningu eru gerð góð skil í þessu námsefni, sömuleiðis 

umgengni  hvort sem um er að ræða í náttúru landsins eða þegar hesta eru á húsi. Námsefnið 

miðar að því að bæði hesti og knapa líði eins vel og hugsast getur og samskipti þeirra verði 

báðum til sem mestrar ánægju. Bæði bók- og verklegt nám er stigaskipt og vel skilgreint. 

5.1. Sjá Knapamerkin í viðauka. 

6. Fjölgreindarkenning Gardners 

Hæfileikar eru misjafnir meðal einstaklinga, þar af leiðandi fylgir námsgeta hvers og eins ekki 

alltaf sama farvegi. Það segir okkur aftur á móti lítið um greindarvísitölu hvers og eins. 

Howard Gardner heldur þeirri kenningu á lofti að greindir mannsins séu átta, jafnvel níu. 

Hann er ekki sammála því að mismunandi eiginleikar og hæfni fólk sé kallað sérgáfa eða 

meðfæddur hæfileiki né heldur því að einhver hafi þetta eða hitt til bruns að bera þó greindin 

sé ekki svo mikil. Í staðinn vill hann flokka þessa hæfileika og kalla þá misjafnar greind. Með 

því að flokka þessa hæfileika í mismunandi greindir sé hann að koma í veg fyrir að einhver 

einn flokkur hæfileika sé settur í fyrirrúm og kallaður greind þegar raunverulega er um margar 

greindir að ræða. Til að sýna fræðileg rök fyrir þessari kenningu sinni setti Gardner fram 

,,grunnpróf“. Þetta tiltekna próf varð hver greind að standast til að öðlast það sjálfstæða að 

vera kölluð sjálfstæð greind en ekki bara hæfileiki eða sérgáfa. Til prófsins notaði Gardner 

mælikvarða með átta eftirfarandi þáttum. 

      

Grunnpróf Gardners 
• Staðsetning greindar í heilanum og afleiðing heilaskaða 

• Ofvitar (idiots savants), afburðargreint fólk og aðrir álíka frávikshópar 
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• Þroskaferill greindar og  skilgreinanlegur hámarksárangur 

• Þróunarsaga og sögulegt samhengi 

• Sálfræðilegar mælingar 

• Rannsóknir í tilraunasálfræði 

• Greining á kjarnastarfsemi 

• Tákn og táknkerfi 6 

 

     Vert er að gefa því gaum að Gardner segir hvern einstakling búa yfir öllum þessum 

greindum og fjölgreindarkenning hans sé ekki til að ákveða einhverja einstaka greind sem 

passar viðkomandi. Greindirnar starfi saman á mismunandi hátt eftir einstaklingum. Gardner 

telur að nánast allir geti þróað þessar greindir á nokkuð hátt stig, en til þess þurfi örvun og 

leiðsögn. Hann segir það heyra undantekningu til ef einstaklingur hafi aðeins eina greind. Ef 

um slíkt sé að ræða þá sé það hjá ofvitum eða heilasköðuðu fólki.  

     Gardner segir að greindirnar starfi aðeins saman, þrátt fyrir að greind fólks geti verið með 

misjöfnum hætti á hverju sviði fyrir sig. Fjölgreindarkenningin leggur áherslu á að innan 

sömu greindar sýni fólk hæfileika sína á sem fjölbreyttastan hátt og einnig í mismunandi 

greindum.1  

     Þegar lýsingar Gardners á greindunum átta eru skoðaðar sést berlega hve hestamennska er 

vel fallin til að efla þessar greindir. Krafa reiðmannsins til sjálfs sín til að góðum árangri í 

hestamennsku er mikil og ræðst sá árangur af samspil hans við hestinn. Hér á eftir eru sett 

fram nokkur dæmi um það hvernig samspil manns og hests getur þjálfað hverja greind fyrir 

sig eftir þeim eiginleikum sem knapinn býr yfir. 

       

7. Samspil manns og hests  

Allur árangur við tamningu og þjálfun hesta byggist á því samspili sem á sér stað milli tveggja 

einstaklinga sem báðir eru með sjálfstæðar tilfinningar og þarfir. Þar skiptir þolinmæði 

knapans mestu. Hesturinn er næmur á allt sálarástand knapans. Lokastund hvers skiptis sem 

knapi vinnur að þjálfun hestsins er hestinum sterkasta minningin næst þegar hefja á þjálfun. 

Því er afar mikilvægt að sú stund sé afslöppuð og góð.  

 

                                                
1 Armstrong 2000:15-21 



Lokaverkefni til B.Ed. –prófs 
 
 
 

 - 18 - 

7.1. Röddin 

Hestar eru ákaflega næmir fyrir öllu í þeirra umhverfi. Rödd knapans er mikilvægur þáttur í 

allri umgengni og þjálfun hests. Hljómur tungunnar er notaður bæði í hvatningarskyni, en 

einnig til að draga úr ferð og róa hestinn niður. Knapinn smellir gjarnan góm, eða framkallar 

ýmis önnur hljóð með vörum og tungu til merkis um hvatningu. Hann hóar með rólegum og 

lágværum hljómi þegar hann vill að hesturinn fari hægar eða stoppi. Hesturinn lærir á hljóm 

tungunnar og orðanna og skynjar þannig hvenær hann gerir rangt og hvenær rétt. Allt spjall 

við hestinn hefur jákvæð áhrif á samvinnu og tengingu manns og hests. Knapinn lærir að nota 

málið til að ná betri tengslum og samvinnu við hestinn.  

     Ef hesturinn er ókyrr er röddin notuð til að vekja athygli hans ef það dugar ekki og 

hesturinn er hræddur, þá verður að klappa honum og tala rólega við hann. Maðurinn notar 

rödd sína mikið við þjálfun hests. Hann gefur honum ýmsar ábendingar sem hesturinn lærir að 

fara eftir. Í raddbeitingu felst ýmist hvatning eða sefjun. Allar ábendingar til hestsins eru 

undirbúnar með rödd þjálfarans (knapans). Stutt köll eru hvetjandi en með róandi löngum 

hljóðmerkjum er hesturinn róaður niður.1 

 

7.2. Áhrif líkamsbeitingar 

Þó röddin sé mikilvæg í öllum samskiptum manns og hests þá þarf meira til. Líkamsbeitingar 

þurfa að fylgja huga knapans til að rétt boð berist hestinum. Knapinn notar líkamann til að 

hvetja hestinn, skipta um gangtegundir, víkja til hliða og margt fleira. Hesti á ekki að stjórna 

með afli handanna. Létt og óþvingað taumhald er bæði manni og hesti mikilvægt atriði til að 

reiðmennskan verði báðum sem ánægjulegust. 

     Þar er ekki aðeins um hendur og fætur að ræða sem stjórnunartæki heldur er hestinum 

stjórnað með öllum líkamanum. Reiðmaðurinn færir þyngdarpunkt líkamans til eftir því hver 

krafa hans til hestsins er.  

     Knapi sem gerir kröfur til sjálf sín um bættan árangur í reiðmennsku er stanslaust að 

styrkja líkamleg tengsl sín við hestinn og eigin líkamlega þjálfun. Hann verður meðvitaðri um 

hvern líkamshluta og hvernig hver hreyfing hefur áhrif á árangur hjá bæði hesti og knapa. 

     Í stökkkeppni léttir knapinn ásetuna og hallar sér fram. Í skeiðkeppni notar knapinn einnig 

líkamsþyngd sína til að ná sem bestum árangri. Hann léttir á baki hestsins og hallar sér fram 

                                                
1. Feldman Walter og Rostick Andrea 1990:88-95 
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um leið og hann gefur ábendingu um stökk með breyttri líkamsstöðu og hljóðhvatningu. 

Hesturinn hefur keppni á stökki en innan ákveðinnar vegalengdar verður hesturinn að vera 

kominn á skeiðgang. Til þess að taka hestinn niður á skeið færir knapinn þunga sinn örlítið 

aftar. Við þetta leita fætur hestsins meira fram og hann nær meiri yfirferð á skeiðsprettinum.1  

 

7.3. Mikilvægi sjónskynjunar 

Þegar áhuginn eykst á hestamennsku fer knapinn að gera meiri kröfur. Þá skiptir ekki máli 

hvort reiðmaðurinn ætlar sér hestinn til tómstundar og ferðalaga eða hvort um keppnishest er 

að ræða. Hesturinn þarf að vera ýmsum hæfileikum búinn til að uppfylla kröfur knapans, m.a. 

hvað varðar byggingarlag. 

     Hesturinn er misjöfnum hæfileikum búinn til að uppfylla  kröfur knapans, m.a. hvað varðar 

byggingalag fótaburð og skapferli. Knapinn þarf að geta greint þessa hæfileika sem byggjast á 

líkamsbyggingu hestsins og fótaburði. Bak, bógar, lendar, háls og fætur skipta miklu um 

gangtegundir hestsins svo og hversu fallegar hreyfingar hann hefur 

     Þarna reynir á sjónræna skynjun einstaklings. Við aukna umgengni og áhuga styrkjast 

eiginleikar knapans til að meta þessa þætti. 

     Ýmsar mælingar gefa vísbendingar um hestinn, þær geta þó aldrei komið í stað þjálfaðs 

auga við mat á samræmi og hlutföll í byggingu hans. Með augum sínum greinir knapinn 

heildarmynd á byggingu hestsins úr u.þ.b. þriggja til fimm metra fjarlægð. Hann samræmir 

jafnvægi milli líkamshluta hestsins en einnig yfirbragð hans og ættarsvip.2  

  

7.4. Takt og tónvitund 

Gangtegundir íslenska hestsins eru fimm og hefur hver þeirra ákveðinn takt. Næmni fyrir 

tónlist er mjög jákvæður eiginleiki knapa og gerir honum auðveldara að greina milli þess 

taktar sem fylgir hverri gangtegund. Gangtegundin brokk er tvítakta. Þegar talað er um harða 

brokkara er átt við hesta sem erfitt eiga með að tölta. Algengt er að þeir villi um fyrir 

knapanum með því að hækka höfuðburð, sveigja bakið og mýkja sporið. Þetta veldur 

knapanum oft erfiðleikum við að þekkja hvort hesturinn sé kominn á tölt eða ekki. Sé knapinn 

með sterka taktvitund gengur honum betur að greina hljóm og lengd hvers taktar. 

                                                
1 Sigurbjörn Bárðarson 1982:70 
2 Feldman Walter og Rostick Andrea 1990:17 
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     Í hreinu fjórskiptu tölti á takturinn að vera jafn langur, íslenski hesturinn hefur þennan takt, 

öfugt við það sem þekkist hjá flestum öðrum hestakynum. Þessir eiginleikar íslenska hestsins 

gera hann eftirsóknarverðari fyrir vikið. Þykja önnur afbrigði þessarar gangtegundar eins og 

brokktölt og skeiðtölt gölluð gangtegund og ekki mikils verð.  

     Hér á eftir fer stutt lýsing á því hvenær um er að ræða hreint tölt og hvenær hestur fer á 

brokk- eða skeiðtölti.  

     Þegar hestur fer á brokktölti er takturinn eftirfarandi ; 1---2-3---4- o.s.frv. en í skeiðtölti 

breytist takturinn og verður 1-2---3-4--- o.s.frv, takturinn óreglulegur. Í hreinu tölti íslenska 

hestsins er takturinn líkt og um fjórar fjórðapartsnótur sé að ræða 1-2-3-4-1-2-3-4 o.s.frv.1 

     Góð tónlistarvitund er því mjög jákvæður eiginleiki til að greina mismun gangtegunda og 

jafnframt virkar hlustun eftir taktinum hvetjandi á næmi fyrir tónlist. Þetta atriði þjálfar knapi 

mjög snemma í reiðmennsku sinni þar sem hann gerir sér fljótt grein fyrir nauðsyn 

taktþekkingar. 

 

7.5. Tilfinningar, jafnvægi og skapgerð 

Hesturinn er tilfinningavera, því ber knapanum að virða skapferli hans. Grundvallaratriði í 

öllum samskiptum manns og hests er skilningur þeirra á milli. Þeir sem hafa áhuga á hestum 

finna fljótt mikilvægi þess að skilja þá og gildi þess að öðlast gagnkvæman skilning.       

     Við þjálfun hesta er góð þekking á ólíku skapferli þeirra mikilvæg. Á því byggist meðal 

annars samvinna og gagnkvæmt traust. Sem er báðum mikilvægt. Knapinn lærir að finna rétta 

samskiptaleið til að ná sem best til hestsins. Góðir samskipta eiginleikar auðvelda alla skynjun 

á líðan hestsins. Vinna með hesta sem hafa ólíkri skapgerð verður auðveldari eftir því sem 

næmni knapans er sterkari á tilfinningalega líðan þeirra.  

     Hestar hafa fjölbreytt skapferli. Oft má draga ályktanir af andlegu ástandi þeirra við 

athugun vissra líkamshluta þeirra svo sem; eyrnastöðu, augum og fl. Augu hests geta verið 

með afar misjöfnu móti og lýsa hvað mest andlegu ástandi hans og skapgerð. Þau geta verið 

óróleg og kvíðin eða borið svip orku, vilja og dugnaðar en einnig, lítil og þrjóskuleg. Þegar 

hestur er í varnarstöðu eða með ólund og árásargirnd þá er honum gjarnt að leggja eyrun aftur 

en séu eyrun rétt fram, bera þau vott um að hesturinn sýni eftirtekt og framtakssemi.2 

                                                
1  Feldman Walter og Rostick Andrea Katharina 1990:251-253 
2 Feldman Walter og Rostick Andrea 1990:14 
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     Öll umgengni við hesta, þjálfun þeirra og stjórnun felur í sér samninga og eftirgjöf.          

Hesturinn er ákaflega næmur á manninn, skynjar vel tilfinningalega líðan knapans. Hestur 

sem er rólegur og yfirvegaður að eðlisfari getur orðið mjög trekktur og erfiður viðureignar sé 

knapinn í andlegu ójafnvægi. Eftir því sem knapinn hefur sterkari sjálfsþekkingu og er betur 

meðvitaður um eigið hugarástand er auðveldara fyrir hann leggja mat á alla framvindu í 

meðferð hestsins. 

     Knapinn þarf að þjálfa sjálfsögun sína þar sem skynjun hestsins er svo næm. Jafnframt 

hefur hesturinn ákaflega sterkt minni, þar af leiðandi getur óagað skap knapans haft 

neikvæðar langvarandi afleiðingar fyrir hestinn og árangur beggja í tengslamyndun. Þegar að 

tamningu og þjálfun kemur er þolinmæðin helsta dyggð þeirra sem vinna slíka vinnu og 

raunar algjör forsenda til að vel megi takast. Ef knapinn er óþolinmóður þegar illa gengur og 

missir stjórn á skapi sínu má búast við að hesturinn verði hræddur, spenntur og óöruggur. Við 

slíkar aðstæður skerðist námsgeta hestsins og hann verður afhuga manninum. Í vinnu við 

hestatamningar á málshátturinn ,,Þolinmæði þrautir vinnur allar“ vel við.1 

 

7.6. Efling umhverfis-og náttúruvitundar    

Tengsl við náttúruna er einn af stórum kostum hestamennskunnar þar sem hesturinn er 

óaðskiljanlegur henni. Varla er ástæða til að telja upp öll þau atriði þar koma við sögu. Frá 

fæðingu hestsins og þar til yfir líkur kemur náttúran við sögu. Útreiðatúrar um þjálfunarsvæði, 

ferðalög um fjöll og firnindi. Nándin við náttúru er víðast þar sem maður og hestur koma 

saman. Skynjun verður sterkari á öll náttúrufyrirbæri þegar maður ferðast á hesti heldur en 

þegar ferðast er um á vélknúnum ökutækjum. Á ferðalögum um óbyggðir lærir hestamaðurinn 

að skynja veðurfar, finna út úr greiðfærum leiðum sem geta verið vatnsmikil fljót og grýttar 

fjallaleiðir og m.fl. Næmni og virðing fyrir náttúrunni eykst.  

 

8. Styrking andlegs og líkamlegs þroska 

Í framanverðum kafla um samspil milli manns og hests koma glöggt fram margir þættir sem 

ættu að efla þroska einstaklinga sem stundar hestaíþróttir. Þetta ætti að styrkja greinina 

                                                                                                                                                   
 
1 Helga Thoroddsen 2006:6 
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hestaíþróttir sem kennslugrein í vali á grunnskólastigi. Í stuttri samantekt má nefna 

eftirfarandi. Nemandi sem stundar hestaíþróttir á möguleika á að; 

• Örva notagildi raddarinnar og læra að þekkja styrk og hljóm hennar ásamt þeim 

viðbrögðum sem hljómur raddarinnar getur kallað fram í umhverfinu. 

 

• Auka þekkingu á eigin líkama, hvernig beita má líkamanum á fjölbreyttan hátt sem 

nokkurs konar verkfæri í ákveðnum tilgangi. Þjálfa jafnvægi og samspil milli 

líkamshluta. Þarna reynir á samvinnu fjölda vöðva en um leið þarf knapinn að láta 

vöðva líkama síns vinna aðskilda hvor öðrum. Eitt dæmi um slíkt er þegar knapi ætlar 

að hvetja hest með innanlærisvöðvum sem hann þrýstir að síðum hestsins en á meðan 

þurfa aðrir vöðvar líkamans að vera slakir. 

• Styrkja og auka rýmishæfileika sína þar sem krafa um næmni fyrir t.d. 

líkamsbyggingu hests er mikilvægur áhersluþáttur til árangurs. Hverjum finnst sinn 

fugl fagur. Ekki nægir að hugsa á þennan hátt. Ef knapinn gerir sér ekki grein fyrir 

göllum í líkamsbyggingu hests þá er ekki að vænta góðs árangurs. Ef mikið ósamræmi 

er í líkamsbyggingu hestsins getur orðið mikil barningur og þolinmæðisvinna að ná 

þeim árangri hjá hestinum sem knapinn ætlar sér. Og ef til vill næst sá árangur aldrei 

þó knapinn hafi alla möguleika sem þarf. Þarna er næmni mannsaugans stórt atriði. 

• Örva tónlistar- og taktvitund sem er einn þeirra þátta sem hestaíþróttir búa yfir, þar 

sem gildi þeirra vitundar er mikið til að greina rétta takta gangtegunda. 

• Styrkja þekkingu á eigin skapeinkennum, vegna þess mikla tilfinningalega samspils 

sem á sér stað á milli manns og hest við þeirra samvinnu. Skapgerðarbrestir knapa í 

tamningu geta haft miklar neikvæðar afleiðingar í allri þjálfunarvinnu þar sem 

hesturinn hefur afar gott minni. Hafi knapi gott skyn á eigin jafnvægi og skapferli lærir 

hann að meta hvenær æskilegt er vinna að þjálfun hests og hvenær ekki. Að kunna skil 

á jafnvægi og ójafnvægi í skapgerð er knapanum mikilvægt. 

• Örva náttúruvitund sína sem hverjum einstaklingi er mikilvægt þar sem hraði 

samfélagsins er mikill og oft lítill tími til að ná tengslum við náttúru landsins og þann 

frið sem þar er að finna. ,,-Ef inni er þröngt, tak hnakk þinn og hest og hleyptu á burt 

undir loftsins þök. Hýstu aldrei þinn harm. Það er best. Að heiman, út, ef þú berst í 

vök“1 Þannig yrkir þjóðarskáldið okkar Einar Benediktsson í kvæði sínu Fákar. 

                                                
1 Einar Benidiktson.bls.304 
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Sannarlega á þetta vel við. Fjöldi hestamenn hafa vitnað um þann frið líkama og sálar 

sem þeir öðlast út í náttúru landsins eftir erilsaman vinnudag þegar hófar fáks þeirra 

marka spor í náttúru landsins með tilheyrandi  hljómi.  

 

8.1. Félagsmótun hesta og manna 

Hestar eru félagsverur og eiga margt sameiginlegt með mönnum, má þar meðal annars nefna 

flókið samskiptakerfi þeirra sem hefur verið að þróast í árþúsundir. Langlífi þeirra kallar á 

mikilvægi náms líkt og hjá öðrum langlífum skepnum þar með talið mannskepnunni og þess 

vegna er námið stór þáttur í atferli þeirra.1   

     Hestar og menn hafa átt samskipti í mörg ár þúsund aftur í tímann eins og meðal annars má 

sjá á hellaristum og veggjamyndum krómagnonmanna í Frakklandi frá því fyrir um 30 þúsund 

árum. Það má sjá á rannsókn þeirra Önnu Guðrúnar Þórhallsdóttur og Hrefnu Sigurjónsdóttur 

um hesta og skyldar tegundir þar sem greint er frá uppruna, þróun og atferli hesta hvernig 

hestar tengjast sterkum fjölskylduböndum.  

     Rannsóknin sýnir tvenn félagskerfi sem nefnd eru félagskerfi I og félagskerfi II. Innan 

þessara félagskerfa má sjá fjölskyldutengsl og fjölskyldumyndun sem á sér hliðstæðu meðal 

manna. Í samfélagi hesta má segja að ríki valdastig, stéttamismunur eða valdastýring innan 

hvers hóps. Hestar mynda fjölskyldur þar sem einn hefur ríkjandi vald og ábyrgð líkt og 

fjölskyldufaðir. Oft tekur eldri hryssa eða hestur sem hinir hestarnir virða og treysta að sér 

leiðtogahlutverkið Stöðugleiki innan hrossastóðs er háður samböndum milli einstaklinga 

innan hópsins.  

     Hestarnir verða að hafa mikil samskipti til að forðast átök þar sem aðeins einn er ríkjandi 

leiðtogi en aðrir raðast neðar í virðingarröðinni. En líkt og hjá manninum, þá koma jákvæð 

samskipti í ljós þegar hestarnir kljást og  leika sér  en einnig við hjálpsemi hvort í annars garð. 

Hestar njóta samverunnar hvor við annan er þeir hvílast og eru á beit.  

     Líkt og með mennina bindast hrossin meira sumum einstaklingum en öðrum sem sést vel á 

því að þeir eiga sér leikfélaga sem þeir kljást meira við en aðra. Ekki ósvipað og hjá mönnum 

þá tengist virðingarröð þeirra aldri en ekki endilega kyni. Hver kannast ekki við þá reglu 

okkar mannanna að virða sér eldri manneskjur?2  

 

                                                
1 Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir 2005:105 
2 Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir 2005:112-114 
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8.2. Markmið til eflingar á líkamlegri og andlegri líðan 

Þegar Aðalnámskrá grunnskóla eru skoðuð sést vel að námsgreinin hestaíþróttir getur 

framfylgt mörgum þeirra markmiða sem þar eru sett fram. 

     Með íþróttakennslu í skólum er markmiðið ekki aðeins að ná fram góðri líkamlegri heilsu 

nemendanna heldur einnig góðri andlegri og félagslegri líðan.1  

     Námsefni knapamerkjanna er skiptist í bóklega og verklega þrepaskipta kennslu. 

Markmiðin eru vel skilgreind og falla vel að markmiðum innan Aðalnámskrár grunnskóla. Ef 

skoðuð eru markmið skólaíþrótta fyrir 9. og 10. bekk má m.a. sjá eftirfarandi; 

 

      Nemandi 

• þjálfist í samsettum hreyfingum eins og hliðarstökki yfir kistu og jafnvægisgöngu á 

bita 

• auki færni sína og sérhæfingu í íþróttagrein eða annarri hreyfingu eftir vali og 

áhugasviði 

• fái tækifæri til að iðka íþróttagrein að eigin vali í styttri eða lengri tíma 

• fái fjölbreytta hreyfireynslu af íþróttum og heilsurækt utan- sem innanhúss 

• þjálfist í að auðga hugmyndaflug, sköpunarmátt og tjáningu með fjölbreyttu 

hreyfinámi 

• þjálfist í notkun ýmiss konar útbúnaðar vegna útivistar.2 

 

     Við þetta má síðan bæta nokkrum markmiðum úr 10. bekk en þá eiga nemendur að vera 

búnir að ná framangreindum markmiðum. 

        

Nemandi  

• taki þátt í hópverkefnum sem innihalda samvinnu af ýmsum toga, s.s. undirbúning og 

framkvæmd íþróttamóta, íþróttahátíð skóla og samskiptum á íþróttasviði við aðra 

skóla 

• kunni til verka þegar skipuleggja þarf eigin þjálfun 

• læri hugræna þjálfun,  s.s. öndunar- og slökunaræfingar 

• fái innsýn í hvernig íþróttir geta nýst sem liður í endurhæfingu eftir slys eða veikindi 

                                                
1 A.G. Íþróttir-líkams-og heilsurækt 1999:7 
2 A.G. Íþróttir-líkams-og heilsurækt 1999:48-49 
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• læri helstu atriði skyndihjálpar,  s.s. 

            að stöðva blæðingar, að beita þrýstingi og kælingu eftir högg á vöðva, að koma    

            sjúklingi í læsta hliðarlegu.1   

 

     Ef aðeins eru skoðuð nokkur framangreind atriði sem nemendur eiga samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla að uppfylla við lok 9. og 10. bekkjar má greina samræmingu þeirra 

markmiða og áherslumarkmiða hestaíþrótta. 

     Við stjórnun hests þjálfast upp mikil samhæfing hreyfinga og jafnvægis. Í rauninni snýst 

allur árangur knapa og hests um andlegt og líkamlegt jafnvægi. Í framangreindum atriðum 

segir að nemandinn eigi að fá tækifæri til að iðka íþróttagrein að eigin vali í styttri eða lengri 

tíma. Þetta styður þann möguleika að hestaíþróttir falli undir það að vera valgrein þar sem 

þessi íþrótt er einnig ein af fjölda íþrótta innan Íþróttasambands Íslands.  

     Nemandinn á að fá aukin tækifæri til sérhæfingar á sviði þeirra íþrótta þar sem áhugi hans 

liggur. Jafnt innan- sem utanhúss fela hestaíþróttir í sér hreyfireynslu, hreyfinám þar sem 

mikilvægt er að knapinn fylgi eftir hreyfingum annarrar lífveru. Samhliða þessari líkamlegu 

þjálfun felur íþróttin í sér hugræna þjálfun sem krefst mikillar slökunar á meðan á æfingu 

stendur. Félagsleg uppbygging er eitt af markmiðum hestaíþrótta. Samvinna í tengslum við 

mót íþróttargreinarinnar er t.d. mikil og gefur nemandanum tækifæri til að mynda með sér 

góðan félagsanda og færni til að takast á við og leysa úr hinum ýmsu þáttum sem snýr að 

mótahaldi.  

     Hestaíþróttir geta komið sér vel í endurhæfingu, hvort heldur um er að ræða líkamleg 

meiðsl eða andlega vanheilsu. Rannsóknir hafa sýnt jákvæð batamerki þeirra sem stunda 

hestamennsku og eru slæmir í baki vegna óstöðugleika í hrygg. Einkenni verkjanna minnka 

við það að viðkomandi sitji hest.2 Í hestamennsku er áhersla á skyndihjálparnámskeið sífellt 

að aukast en það er eitt af þrepamarkmiðum skólaíþrótta í grunnskóla að nemendur læri helstu 

atriði skyndihjálpar.3 

 

                                                
1 A.G. Íþróttir-líkams-og heilsurækt 1999:50-51 
2 http://www.physio.hi.is/rannem01.htm 28.feb. 2007 
3 A.G. Íþróttir-líkams-og heilsurækt 1999:50-51 
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9. Samþætting við aðrar námsgreina 

Hér að framan vorut nokkur dæmi um það hvernig hestaíþróttir samræmast markmiðum 

annarra íþróttagreina. Ef litið er á markmið eftirtaldar námsgreina má einnig sjá margt í þeim 

markmiðum sem hægt væri að samþætta við hestaíþróttir.  

     Þar má nefna;  

• náttúrufræði 

Benda má m.a. á; sögu vísindanna. Miklar rannsóknir hafa farið fram á þróunarsögu 

hestsins. Einnig á umhverfi, náttúru og vísindi, á erfðir, aðlögun og þróun, tengsl lífvera 

innbyrðis og við umhverfi sitt og hvernig þekkja má atferli dýra. Fleira mætti nefna í 

þessum dúr.  

• samfélagsgreinar. 

Breytingar á lífsháttum þjóðarinnar, þar kemur hestur sterklega til sögunnar, samgöngur 

samfélagsins fyrr og nú. Nú er hesturinn sem áður var þarfasti þjónninn landsmanna 

orðinn svo stór þáttur í lífi margra landsmanna á svo allt öðrum forsendum. Hesturinn er 

lífvera sem maðurinn sækist í að eiga sem vin og eyða sínum frístundum með en einnig er 

hestamennska að verða vinsæl atvinnu- og útflutningsgrein.  

• landafræði og saga. 

Hestamennska og þá sér í lagi hestaferðalög veita mönnum sérstakan aðgang að náttúru 

landsins og möguleikum á að fræðast um landið og kynnast því og sögu þess. Notkun 

landakorta á ferð um landið er tækifæri til að efla þekkingu á því. Einnig gefur slíkt 

ferðalag ferðalangnum aukin tækifæri til að kynnast ýmsu ferli í náttúrunni og tengslum 

lofts, láðs, lagar og lífs og þar með talin hringrás vatns. 

• lífsleikni. 

Hestaíþróttir og hestamennska er góð námsgrein fyrir uppbyggingu á lífsleikniþáttum 

hverrar manneskju. Meðal þess sem þar mætti telja er að nemandinn hefur möguleika á að 

byggja upp færni í samskiptum og lærir að gagnrýna eigin langanir og væntingar. Íþróttin 

kallar á mat einstaklingsins á skyldum sínum og eigin ábyrgð í orði og verki. Mikil ábyrgð 

fylgir hestaíþróttinni þar sem um er að ræða a.m.k. tvo einstaklinga með aðskildar 

hugsanir. Því er mikil ábyrgð og gagnkvæm virðing eitt þeirra atriða sem íþróttamaðurinn 

þarf að temja sér.  

Hér hafa aðeins nokkrar námsgreinar verið nefndar, aðrar greinar eins og íslenska, 

stærðfræði, bókmenntir og upplýsingatækni væri hægt að samþætta hestaíþróttum og 



Lokaverkefni til B.Ed. –prófs 
 
 
 

 - 27 - 

eflaust fleiri. Þetta sýnir hversu fjölbreytt námsgreinin getur verið og rökstyður að nokkru 

leyti tilganginn með hugmyndinni sem liggur að baki því að kenna hestaíþróttir sem 

valgrein í grunnskólum. 

 

10. Námsgreinin í framkvæmd  

,,Hvers vegna hestaíþróttir sem valgrein í grunnskólum?“ Ýmis rök í framangreindu efni gæti 

stutt það að umrædd valgrein sem ég hef nefnt hestaíþróttir sé kennd í grunnskólum.     

     Það segir þó ekki allt þar sem framkvæmdaþátturinn hefur ekki enn verið skoðaður, þ.e.a.s 

hvernig staðið væri að kennslunni, aðstæður, kostnaður og fleira. Valgreinin hestaíþróttir 

getur uppfyllt margt af þeim skilyrðum sem snúa að valgreinum, einstaklingsbundnu námi, 

markmiðum aðalnámskrár um þrepaskipt nám o.fl. Góð samþætting við aðrar námgreinar ættu 

að gefa námgreininni hestaíþróttir sterkara vægi.  

 

10.1. Framkvæmd og kostnaður  

• Staðsetning hesthúsasvæða og þess umhverfis sem verkleg kennsla færi fram er oft 

mjög fjarri grunnskólum og því gæti verið erfitt og kostnaðarsamt að koma nemendum 

á þau svæði.  

• Fjöldi nemenda sem óskaði eftir hestamennsku sem valgrein yrði hugsanlega 

hlutfallslega hár, sem þýðir að akstur til kennsluumhverfis gæti orðið þrándur í götu 

sökum kostnaðar. 

• Ráða þyrfti sérstaka fagkennara við þá skóla sem biðu upp á hestaíþróttir sem 

valgrein. Það gæti reynst örðugt þar sem fjöldi reiðkennara er enn takmarkaður og þeir 

sem eru með slík réttindi eru oft yfirhlaðnir verkefnum og vinnu vegna síaukinna 

vinsældar greinarinnar. 

 

     Staðsetning hestasvæðis er oftast á jaðri aðal þéttbýliskjarnans þó að þetta sé að breytast. 

Nú má sjá svæði þar sem íbúðabyggðin er að þéttast umhverfis hestabyggðina eins og m.a. hjá 

Fáki. Nýjasta dæmið um íbúabyggð í nánd hestasvæðis er byggðin sem færist óðar nær 

aðstöðu og útivistarsvæði hestamannafélagsins Sörla í Hafnarfirði. Hjá Sörla er góð aðstaða 

fyrir kennslu til reiðmennsku, bæði innan- og utandyra. Einnig góð húsakynni til bóklegrar 
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kennslu. Breytingin verður þó sjálfsagt aldrei það mikil að ekki verði töluverð vegalengd úr 

flestum skólum í þau hverfi sem boðið gætu upp á örugga aðstöðu til verklegrar kennslu.  

     Verklegar valgreinar eru oft  vinsælar hjá unglingum. Ef tekið er dæmi af grunnskóla með 

um 500 nemendum þá mætti gera ráð fyrir að u.þ.b. 50 nemendur væru í hverjum árgangi eða 

100 nemendur í 9. og 10. bekk. Þetta er bara ímyndað dæmi. Úr þessum hópi gætu ef til vill 

gróft reiknað 48 % nemenda valið hestaíþrótt eða 25 úr árgangi. Rútu eða skólabíl þyrfti til að 

flytja nemendur á svæðið. 

 

10.2. Annarnám 

Ef gert er ráð fyrir tveimur kennslustundum á viku þá mætti skipuleggja kennsluna þannig að 

kenndar yrðu fjórar kennslustundir aðra hverja viku. Kostnaður í akstur milli hestaumhverfis 

og skóla yrði minni þar sem ferðirnar væru færri. Í akstur milli hestaumhverfis og skóla má 

gera ráð fyrir að færi um 15-20 mín hvora leið. Fjöldanum væri skipt í tvo hópa A og B.  

Kennslan byrjaði með bóklegu námi í eina kennslustund fyrir báða hópa saman, síðan mætti 

skipta hópnum upp þannig að hópur A færi í reiðtíma en á meðan héldi hópur B áfram í 

bóklegum tíma, eða horfði á myndband með kennsluefni tengdu náminu, síðan yrði skipt og B 

færi í reiðtíma en A yrði áfram í bóklegt nám eða horfði á kennsluefni af myndbandi um 

reiðmennsku o.fl. því tengdu.. Þarna er aðeins um að ræða 24 nemendur þar sem ekki er 

ráðlagt að fleiri en tólf nemendur séu undir umsjón eins kennara í verklegum tíma. Þannig að 

ef um fleiri nemendur væri að ræða, jafnvel 50% nemenda úr 9. og 10. bekk þar sem 

heildarfjöldi bekkjanna væri kannski 100 nemendur, væri fjöldinn það mikill að finna yrði 

aðrar leiðir.  

     Kennslu í hestaíþróttum er hægt að útlista á mjög fjölbreyttan hátt, bæði í bók-.og verklegu 

námi. Síðustu árin hefur bóklegt efni um hestamennsku, svo og kennsluefni á myndböndum 

aukist.Vettvangsferðir á hestaræktunarstöðvar og reiðskóla eru einnig spennandi og hvetjandi 

fyrir áhugasama. Verk- og bóklegu námi er ekki endilega nauðsyn að skipta til helminga þó 

að æskilegt sé að nemandi fengi að koma sem oftast á bak hesti á meðan á námi stendur. 

         

10.3. Tíu vikna námskeið 

Tíu vikna námskeið eru oftast með því formi að nemandinn sækir námskeiðið einu sinni í viku 

og er þá í fjörutíu mín til klukkustund í senn Unglingur sem sækir slíkt námskeið og þá 
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sérstaklega ef viðkomandi er á námskeiði þar sem námsefni Knapamerkisins er kennt, ætti að 

hafa þann möguleika að fá slíkt námskeið metið sem val. Þetta er að vísu ekki í samræmi við 

reglugerð um valgreinar þar sem kostnaður á ekki að leggjast á foreldra/forráðamenn 

nemandans. 1Mögulegt væri að gefa foreldrum/forráðamönnum tækifæri til að fá slíkt metið 

þar sem þau á annað borð væru að borga slíkt fyrir barnið. Þarna er um að ræða nám þar sem 

kennarinn skráir mætingar, framför og skriflegt mat einstaklingsins sem er í formi prófs. 

Knapamerkin eru gott námsefni sem nýttist vel undir slíkum kringumstæðum. 

 

10.4. Vinna við hesta 

Til viðbótar við annarnám og 10 vikna námskeið má vel hugsa sér að valgreinin hestaíþróttir 

gæti falist í vinnuframlagi nemandans á hestatamningastöð eða annarri hliðstæðri vinnu í 

tengslum við hesta. Á mörgum tamningastöðum og hestaleigum eru unglingar ráðnir til hinna 

ýmsu starfa. Þar er oft kveikjan að þeirra áhuga og einstaklingurinn fær oft mikla þjálfun á 

fjölmörgum sviðum sem snúa að hestamennsku. Með vinnu á slíkum stað ætti nemandi að 

geta skilað sínu vali með hliðsjón að reglugerð um valgreinar. En þar segir að nemandi megi 

með samkomulagi við forráðamenn og skólastjóra stunda vinnu utan skóla og fá metið sem 

val.2   

     Með þessu móti gæti nemandi eflt sig í íþróttinni og staðist ákveðnar forkröfur sem krafist 

er af viðkomandi fyrir inngöngu á hrossaræktarbraut að Hólum í Hjaltadal, því eins og fyrr 

segir þá er skólayfirvöldum heimilt að taka tillit til reynslu og aldurs hvers nemanda sem nær 

lágmarkskröfum á inntökuprófi skólans þrátt fyrir að nemandi uppfylli ekki kröfur skólans um 

65 einingar á framhaldsskólastigi og 18 ára aldur. Þetta gefur vissulega mikla möguleika fyrir 

þann sem hugsar sér nám í hrossarækt og stefnir jafnvel á slíkt sem atvinnugrein.3 

 

Lokaorð 

Hestamennska hefur verið í örri þróun síðustu ár bæði hérlendis og erlendis. Áhugi landans og 

erlendra þjóða á íslenska hestsinum hefur farið sívaxandi síðustu áratugi. Kröfur mannsins til 

hestsins um bætta hæfileika hans, sem felast m.a. í fjölbreytni gangtegunda, sérstöku skapferli 

                                                
1 Reglugerð um valgreinar . 387/1996 1.- 4. gr. 
2 Reglugerð um valgreinar 387/1996 1.- 4. gr. 
3 http://www.holar.is/hrlys1.htm. sótt á netið 08.03. 2007  
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og líkamlegum þolgæðum fer sífelt vaxandi. Hesturinn hefur lengi verið mannsins besti vinur 

og sækir stöðugt á sem slíkur. 

     Á skráningarskýrslum félagsmóta, jafnt sem landsmóta hestamanna sést vel sú aukning 

sem átt hefur sér stað á sviði hestaíþrótta. Fjöldi barna og ungmenna hefur stóraukist. Það 

leynir sér ekki að hér er um fjölskylduíþrótt að ræða. Ef skoðaðar eru heimasíður 

hestamannafélaga má sjá auglýstar ferðir félagsmanna um fjöll og firnindi. Einnig eru þar 

upplýsingar um hestamannamót og aðrar uppákomur. Fólk nýtur útivistar í samfélagi hvert 

við annað og þess frelsis sem íslensk náttúra býr yfir. 

     Það væri því vel ef boðið væri upp á hestaíþróttir sem valgrein í grunnskólum landsins. 

Við rannsókn mína á þeim möguleika kemur margt í ljós. Flest jákvætt en einnig ýmislegt 

sem að óskoðuðu væri ef til vill þungt í framkvæmd. Kostnaður vegna kennslu, 

ferðakostnaður milli kennsluumhverfis og skóla og fl. hefur ekki verið kannaður. Hvað 

námsefni varðar þá er ekki skortur á því lengur. Nýlega hefur verið samið gott námsefni fyrir 

hestamennsku sem ber nafnið Knapamerki 1, 2 og 3. Unnið er að útgáfu Knapamerkis 4 og 5. 

Námið er stigaskipt með þrepamarkmiðum þar sem nemandinn fer á sínum hraða í náminu. 

Við lok hvers stigs þreytir nemandinn próf sem ræður úrslitum hvort hann sé tilbúinn fyrir 

næsta stig. Kerfið sem námið byggir á er uppbyggjandi og hvetjandi fyrir nemandann. Ekki 

ætti heldur að skorta húsnæði til slíkra kennslu. Víða hafa verið reistar glæsilegar 

reiðskemmur. Kostur við hestamennsku er hversu kennslan getur verið fjölbreytileg, bæði 

verk- og bóklega. Reiðkennarar eru vel menntað fagfólk sem leggja metnað í að vinna starf 

sitt á sem árangursríkastan hátt. 

     Ekki er ætlunin að vera með upptalningu á jákvæðum og neikvæðum atriðum um hvort 

hestaíþróttir séu framkvæmanlegar í kennslu. Í ljós kom að í mörgum tilvikum fellur 

námsgreinin vel að markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og að grunnskólalögum. En ekki 

síður hvað viðkemur einstaklingsbundnu námi. 

     Meðan á ritgerðarvinnu stóð var rætt við reiðkennara, foreldra, unglinga og aðra sem að 

hestamennsku koma um forvarnargildi hestaíþrótta. Öllum bar saman um að í hestamennsku 

hafi miklar breytingar átt sér stað síðustu áratugi. Áður hafði hestamennska á sér slæman blett 

fyrir áfengisdrykku. Á síðustu árum eða áratugum hefur orðið mikil breyting, jafnvel meiri 

heldur en í mörgum öðrum áhuga- og tómstunda samfélögum. Hvort tengja megi þessa miklu 

breytingu við þann stóra áfanga sem varð þegar hestaíþróttir voru samþykktar og urðu ein 

íþróttagreina innan Íþróttasamband Íslands er ekki gott að segja. Hestamenn eru farin að gera 

sér grein fyrir að hestamennska og áfengi eiga ekki saman. 
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     Þeir reiðkennarar, foreldrar, ungmenni, formenn æskulýðsdeilda og fl. sem ég tók tali, voru 

sammála því að þetta vandamál væri undantekningalítið úr sögunni. Dæmið hafi snúist við og 

hestamennska sé nú frekar orðin forvörn fyrir unglinga hvað vímuefni varðar. Ekki ósvipað 

því að stutt er síðan reiðmanninum þótti nánast skömm að því að láta sjá sig með reiðhjálm, 

nú er skömmin enn meiri að ríða hjálmlaus úr hlaði. 

     Hestamaðurinn veit á hverju árangurinn byggir. Notkun vímuefna getur haft langvarandi 

afleiðingar bæði fyrir mann og hest. Vinna í hesti getur orðið að engu og haft varanlegan 

skaða á tamningaferli hestsins ef vín eða önnur vímuefni eru höfð um hönd. 

     Hestamennska er félagsskapur sem kallar á mikla útiveru og snertingu við náttúru, 

sjálfsögun og þolinmæði, félagsleg samskipti og margt fleira. Íþróttin ætti því að stuðla að 

auknum þroska bæði til líkama og sálar.  

     Rannsóknin um hvort hestaíþróttir rúmist innan skólakerfisins hvað varðar markmið 

Aðalnámskrár grunnskóla og grunnskólalög hefur leitt í ljós að svo sé. 
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Viðauki I 

 

1. stig 

Á þessu stigi er gert ráð fyrir að nemandinn kunni skil á eftirfarandi þáttum að 
námi loknu. 

Bóklegt: 

• Nemandinn þekki atferli, eðli og hegðun hesta og kunni að umgangast og 
meðhöndla þá út frá eðlislægum forsendum þeirra.  

• Nemandinn þekki helstu, líkamshluta og skynfæri hestsins.  
• Nemandinn þekki gangtegundir íslenska hestsins.  
• Nemandinn kunni skil á helstu öryggisatriðum er lúta að hestahaldi, 

teymingum, meðferð hesta og öryggi knapans.  
• Nemandinn þekki helstu reiðtygi, umhirðu og notkun þeirra.  
• Nemandinn þekki rétt taumhald, mismunandi ásetur og notkun þeirra.  

Verklegt: 

• Nemandinn geti nálgast hest á réttan hátt, mýlt hann og teymt.  
• Nemandinn geti undirbúið hest fyrir reið, bundið hann rétt, tekið upp 

fætur, hreinsað úr hófum og kembt.  
• Nemandinn geti teymt hest á feti og brokki (eða tölti) við hlið.  
• Nemandinn geti lagt á hest (hnakk og beisli) og sprett af.  
• Nemandinn geti stigið rétt á og af baki.  
• Nemandinn kunni rétt taumhald og að stytta rétt í taumi.  
• Nemandinn geti verið í hlutlausri, hálfléttri og kunni fyrstu stig stígandi 

ásetu.  
• Nemandinn geti fylgt hreyfingum hests í hringtaumi og framkvæmt helstu 

ásetuæfingar í hlutlausri, hálfléttri og stígandi ásetu.  
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2.stig 

Á þessu stigi er gert ráð fyrir því að nemandinn kunni skil á eftirfarandi þáttum 

að námi loknu. 

Bóklegt: 

• Nemandinn kunni skil á sögu og hlutverki íslenska hestsins og þekki 
sérkenni hans og eiginleika.  

• Nemandinn þekki þau viðhorf sem æskilegt er að ríki milli manns og 
hests og þekki skapferli og skynjun hestsins.  

• Nemandinn þekki helstu ábendingar og notkun þeirra.  
• Nemandinn þekki reiðvöllinn, notkun hans og þær reglur sem þar gilda.  
• Nemandinn kunni skil á taumhaldi og helstu taumábendingum.  
• Nemandinn þekki vinnu við hendi, A-B æfingar, að kyssa ístöð og 

sveigjustopp.  
• Nemandinn þekki einfaldar gangskiptingar.  
• Nemandinn þekki helstu reglur sem gilda varðandi útreiðar á víðavangi.  

 

 

Verklegt: 

• Nemandinn geti riðið hestinum áfram og stoppað hann, A-B æfingar.  
• Nemandinn þekki helstu skipanir, reglur og reiðleiðir á reiðvellinum og 

geti fylgt þeim.  
• Nemandinn kunni að nota mismunandi taumhald og taumábendingar.  
• Nemandinn geti látið hestinn kyssa ístöð og gera sveigjustopp af feti.  
• Nemandinn geti framkvæmt einfaldar gangskiptingar s.s. fet-brokk(eða 

tölt)-fet.  
• Nemandinn geti farið í útreiðatúr á víðavangi og fylgt reglum 

reiðkennarans og stjórnað hestinum rétt miðað við aðstæður.  
• Nemandinn geti riðið í lóðréttri, hálfléttri og stígandi ásetu á feti, brokki 
og tölti.  
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3. stig 

Á þessu stigi er gert ráð fyrir því að nemandinn kunni skil á eftirfarandi þáttum 
að námi loknu. 

Bóklegt: 

• Nemandinn þekki gangtegundir íslenska hestsins og hvernig þær eru 
þjálfaðar.  

• Nemandinn kunni skil á fóðrun hesta og meltingarfærum og 
meltingarstarfsemi hestsins.  

• Nemandinn hafi þekkingu á líkamsbyggingu og grunnþjálfun hesta og 
skilji t.d. eftirfarandi hugtök: spenna, slökun, undirlína, þyngdarpunktur, 
jafnvægi, hraði, stefna, gangtegund, misstyrkur, samspora og 
þjálfunarstig.  

• Nemendur hafi kynnt sér sögu og þróun fimiþjálfunar og skilji gildi 
fimiþjálfunar í reiðmennsku. 

• Nemandinn þekki eftirfarandi æfingar: að víkja, að ríða á baug, einfalda 
gangskiptingu brokk – stökk - brokk, framfótarsnúning og byrjun á 
krossgangi.  

• Nemandinn skilji grunnatriði töltþjálfunar.  

Verklegt: 

• Nemandinn geti hitað rétt hestinn upp og undirbúið hann fyrir vinnustund.  
• Nemandinn geti látið hestinn víkja við hendi að framan og aftan.  
• Nemandinn geti látið hestinn víkja að aftan undan fæti.  
• Nemandinn geti riðið réttan baug á feti og brokki og látið hestinn víkja á 

baug á feti.  
• Nemandinn geti riðið nokkur skref á krossgangi.  
• Nemandinn geti framkvæmt gangskiptinguna fet – tölt – fet og riðið 

hestinum á tölti.  
• Nemandinn geti riðið í lóðréttri, hálfléttri og stígandi ásetu, þekkt og skipt 

á skástæðum á brokki.  

Um námsmat og tilhögun prófa má lesa á vefslóð    
http://www.holar.is/knapamerki/prof.htm.1 

                                                

1 http://www.holar.is/knapamerki/prof.htm 
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Viðauki II 

 

Vísur og kvæði eftir höfund ritgerðar 
Kristínu Auði Elíasdóttir 
 

Vísur tengdar samspili manns og hests 

 

Knapinn notar röddina mikið við þjálfun hests. Hann gefur honum ýmsar ábendingar sem 

hesturinn lærir að fara eftir. Stutt köll eru hvetjandi. Með róandi löngum hljóðmerkjum er 

hesturinn róaður niður. 

Ef snögglega ég smelli létt 
skaltu bara hlýða. 
Og taka góðan gleðisprett 
um grundir sléttar líða. 
 
Ef heimförina hægja vil 
um heiðar eða móa. 
brekkur eða bæjargil 
best er þá að hóa.  
 
 

Knapinn notar líkama sinn til að hvetja hestinn, skipta um gangtegundir, víkja til hliðar og 

margt fleira. Hesti á ekki að stjórna með afli handanna. Létt og óþvingað taumhald er bæði 

manni og hesti mikilvægt atriði til að reiðmennskan verði báðum sem ánægjulegust. 

 
Með ásetu og taumhaldi taktinn færð 
töltið sér skilar og árangri nærð, 
með fótvissu og fegurð í spori 
Klárinn svo lifandi líður um grund 
lengi mun geymast sú ánægjustund 
er garpurinn gefur að vori.   

            

 

Hesturinn þarf að vera ýmsum hæfileikum búinn til að uppfylla  kröfur knapans, m.a. hvað 

varðar byggingarlag og skapferli. Knapinn þarf að geta greint hæfileika sem byggjast á 

líkamsbyggingu hestsins og fótaburði, hvernig bak, bógar, lendar, háls og fætur eru skapaðir. 
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                                                          Bógmikill og bakið gott 
bygging öll til sóma. 
Hálsinn góður, höfuð flott 
hæsta fékk því dóma.                
 
   

Næmni fyrir fyrir tónlist er mjög jákvæður eiginleiki knapa og gerir honum auðveldara að 

greina milli taktar sem fylgja hverri gangtegund. Sé knapinn með sterka taktvitund gengur 

honum betur að greina hljóm og lengd hvers taktar. Taktur þeirra gangtegunda sem íslenski 

hesturinn býr yfir er fjölbreyttur. 

 

                                                Hlustaðu vel á hljóminn 
                                                hófanna undirspil. 

Taktfastan töfra óminn 
teldu svo hvert eitt bil. 
 
Með fjórtakti finnurðu sporið 
fasmikið töltið hljómar.  
Þá svífirðu sæll inn í vorið 
er söngurinn tvítakta ómar.       

 
 
Þeir sem þjálfar hesta er mikilvægt að þekkja skapferli þeirra. Á því byggist meðal annars 

samvinna og gagnkvæmt traust sem báðum er mikilvægt. Hestar hafa fjölbreytt skapferli og 

oft má draga ályktanir af andlegu ástandi þeirra við athugun vissra líkamshluta þeirra svo 

sem; eyrnastöðu, augu og fl. Augu hests geta verið með afar misjöfnu móti og lýsa hvað mest 

andlegu ástandi hans og skapgerð. 

 

Ef hesturinn er hrekkjóttur,  
haltur bæði og snúinn. 
Baldinn eða brögðóttur 
burt skal ég og flúinn.   
  
Glæsilegur gæðingur 
góðlátur er svipur 
Allra mesti öðlingur 
auðtaminn og lipur 

 

Ef knapinn er óþolinmóður þegar illa gengur og missir stjórn á skapi sínu má búast við að 

hesturinn verði hræddur, spenntur og óöruggur. Við slíkar aðstæður skerðist námsgeta 

hestsins og hann verður afhuga manninum.    
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Hörkutól sem harðri svipu beitir 
hefur litla sjálfstjórn, tætt er lund 
Grimmum knapa gleði litla veitir 
gæðingur við slíkan endurfund.          
 

 

Stöðugleiki innan hrossastóðs er háður samböndum milli einstaklinga hópsins. Hestarnir 

verða að hafa mikil samskipti til að forðast átök þar sem aðeins einn er ríkjandi leiðtogi en 

aðrir raðast neðar í virðingaröðinni. 

 
Félagsmótun manna og hesta 
mætti gjarnan saman líkja. 
Virðing hljóta og valdið mesta 
ef velferð á þar sönn að ríkja. 
 
Einn þar gjarnan ráðum ræður 
réttlátt finnur lausn á vanda. 
Ófriður ef út brýst skæður 
öllu skjótt í fjarlægð banda.    

 

Þegar tamning á hesti stendur yfir bærast ýmsar tilfinningar með tamningamanni og hesti. 

Hesturinn er ekki fær um að tjá sínar tilfinningar í orðum líkt og maðurinn, hann verður að 

túlka sína líðan með atferli. Til er mikill fjöldi kvæða sem lýsa tilfinningum manna til hesta. Í 

þessum kvæðum koma einnig oft fram kröfur mannsins um ýmsa eiginleika sem hann vill 

krefja hestinn um. Væntingar, stolt og aðrar tilfinningar er gjarnan það hugarefni sem kvæðin 

snúast um. 

                                                
                                                Peron í tamningu 

 
Ég hef á þér miklar mætur 
mig þó skorti kjark og þor. 
Hófadynur dökkir fætur 
djúpt í jörðu marka spor. 
 
Ef þú bara höfuð hneigir 
hægar ferð um götu slóð. 
Berð þig vel og betur sveigir 
brátt við teljumst saman góð. 
 
Þá mun taktur töltsins hljóma  
tignarleg er hreyfing þín. 
Fákurinn í lífsins ljóma 
löngum stærsta vonin mín. 
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Tamning hesta er þolinmæðisvinna sem kallar á mikla aðgætni. Nauðsynlegt er að vera með 

öll öryggisatriði sem tengjast hestamennsku í lagi. Aldrei er farið of varlega. Erindin sem 

koma hér á eftir lýsa því hvernig getur brugðið til beggja vona þegar sýna á árangur vinnu 

sinnar í tamningu og þjálfun hests. Í þessu tilfelli átti að sýna hversu vel gæðingsefnið tölti. 

Stundum fer ekki allt eins og vonir standa til.  

                                                 

                                               Gæðingsefnið Geisli 

 
Ég get ekkert talað því tranturinn er sár 
töltið brást, ég lenti á stórri þúfu 
Hjálmurinn í klessu þó komu engin tár, 
en klaufalegt að lenda svona á grúfu. 
 
Á fætur óðar skrölti skelfing var ég leið 
skrámur hafði fengið líkt og gengur. 
Vanginn frekar aumur í afturendann sveið 
ekkert stolt hjarta mínu lengur. 
 
Í hófum fáksins glumdi gríðarlega hátt 
garpurinn í flýti heim nú stefndi. 
En bráðlega við yrðum bæði alveg sátt 
burtu allir verkir sem ég kenndi.  

 
 
Þegar ferðast er um landið á hestum er auðveldar að skynja þau undur og fegurð sem náttúran 
býr yfir heldur en þegar ferðast er á vélknúnum tækjum. Nándin verður mikil við umhverfið 
og upplifanir á náttúrugildin allar sterkari. 
  
                                                Líður að vori  

      
Jörðin titrar, tónsins djúpu ómar 
takturinn svo hvellt um loftið hljómar. 
Hófar berja kaldan klakasvörð. 
Fákurinn um grundir greikkar sporið 
gaman er hve styttist nú í vorið. 
Innan tíðar mýkist móðurjörð. 
 
Ungviði svo undarlega glettin 
um hagann leika sér og taka sprettinn. 
Vermir sólin allt sem áður kól. 
Tíminn líður, stutt í sumarblæinn 
senn mun lognið breiðist yfir sæinn. 
Fegurð sinni skartar Laugaból.     
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                                                   Vindur  
     

Viltu ekki Vindur minn 
við mig tala í næði. 
Ég mjúklega strýk makkann þin 
og mæli lítið kvæði.      
                                                
 

 
 
 


