
 
 

 
Íslenski hesturinn 

Fræðsluefni fyrir hestaleigur 
 
 
 

Sigríður Th. Kristinsdóttir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.Ed.-gráðu  
í kennslufræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið 

 
Apríl   2009 



2 
 
 

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Íslenski hesturinn  
Fræðsluefni fyrir hestaleigur  

 
 
 
 
 
 

Sigríður Th. Kristinsdóttir  
100277-3019       

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Háskóli Íslands  

Menntavísindasvið 
Kennaradeild 
Apríl 2009  



3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðsagnakennari: Hrefna Sigurjónsdóttir  

 



4 
 
 

Ágrip 

 

Í þessu verkefni er fræðsla um íslenska hestinn sett í öndvegi. Einblínt er á möguleika 

hestaleiga í því samhengi og var ákveðið að útbúa fræðsluefni um hestinn sem gæti 

hentað þeim. Hestaleigur eiga að mínu mati að miðla fræðslu til almennings um hestinn 

og ýmislegt honum tengt mun meira en gert er og samstarf á milli þeirra og skóla tel ég 

bjóða uppá marga góða kosti.  

 

Í lokaverkefninu er auk fræðsluefnis um hestinn sem nýtist þeim sem taka á móti börnum 

og fullorðnum sem koma á hestaleigur, námsefni fyrir gesti til að lesa, tillögur að 

verkefnum og hugmyndir um samvinnu milli skóla og hestaleiga og að lokum fræðileg  

atriði sem lúta að námi og kennslu. Í kennslufræðinni er fjallað um tengsl fræðsluefnisins 

við aðalnámskrá grunnskóla og tvær námskenningar, það er fjölgreindakenningu Howard 

Gardner og hugsmíðahyggju en áhrif hugsmíðahyggju gætir mikið í náttúrufræðimenntun 

um þessar mundir. Einnig verður greint frá kennsluaðferð sem byggir á hugsmíðahyggju 

og á að hjálpa nemendum að leiðrétta rangar forhugmyndir en algengt er að nemendur 

hafi misskilið eða fengið rangar upplýsingar um ýmislegt í umhverfi sínu og á sinni 

skólagöngu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

Formáli 

 

Ég er fædd og uppalin í sveit í kringum hesta, kýr og kindur og því ánægjulegt fyrir mig 

að fjalla um viðfangsefni sem stendur mér nærri eins og íslenski hesturinn. Ég tel það 

vera lærdómsríkt og ánægjulegt fyrir einstaklinga að umgangast dýr og vildi sérstaklega 

beina sjónum mínum að íslenska hestinum.   

 

Efni ritgerðarinnar er samið með hestaleigur í huga til að nota við fræðslu um íslenska 

hestinn en ég og leiðbeinandi minn voru sammála um að þar töldum við vannýtt tækifæri 

liggja er varðar miðlun fræðslu til nemenda og annarra einstaklinga um íslenska hestinn. 

Tilvalið er að hestaleigur og grunnskólar myndi  samvinnu sín á milli en með samstarfi 

þar á milli sé ég marga jákvæða kosti.  

 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum fyrir alla þá aðstoð sem hún hefur veitt mér við gerð 

lokaverkefnisins og fjölskyldu minni fyrir stuðning.  
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Inngangur   
 

Tækni og vísindum margskonar hefur fleygt fram á undanförnum árum og sannarlega 

hægt að segja að við búum á tækniöld. Í aðalnámskrá grunnskóla er meðal annars fjallað 

um að nemendur eigi að tileinka sér tækniumhverfi nútímans sem er síbreytilegt með 

nýrri þekkingu og verkkunnáttu (Aðalnámskrá grunnskóla-upplýsinga og tæknimennt, 

2007:5). En ekki má gleyma mikilvægi þess að rækta samband nemenda við náttúruna og 

njóta hennar (Aðalnámskrá grunnskóla-Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:7). Í dag 

býr meirihluti þjóðarinnar í þéttbýli og sífellt færra fólk sem hefur reynslu af sveitalífi og 

tengslum við dýr og náttúruna. Börn sjá náttúruna jafnvel einungis í gegnum bílrúðuna, í 

bókum eða náttúrulífsþáttum í sjónvarpinu (Kristín Norðdahl, 2005). Ýmsir benda á og 

hafa áhyggjur af því að sum börn séu bókstaflega orðin hrædd við náttúruna (Louv, 

2007). Mikilvægt er að huga sérstaklega að þessu þar sem börn missa af ánægjulegri og 

þroskandi reynslu sem talið er að náttúran og dýr veiti einstaklingnum (Dillon o.fl., 

2006). Ég vil eiga þátt í því að auka tækifæri einstaklinga og þá sérstaklega barna til að 

komast í snertingu við náttúruna og tel íslenska hestinn tilvalinn til þess. Með samstarfi 

skóla og hestaleiga skapast góð tækifæri um fræðslu og áhuga á íslenska hestinum og 

náttúrunni. Með því fá líka hestaleigur tækifæri til að bæta við þjónustu sína og umsvif og 

skólarnir fjölbreytileika í miðlun námsefnis.  

1.1  Rök með efni ritgerðarinnar 
 

Ég tel hestinn okkar bjóða uppá mörg tækifæri sem fram koma í efni ritgerðarinnar og 

langaði að beina sjónum fólks að þeim. Verkefni þetta er sérstaklega unnið með 

hestaleigur í huga til að nota við kennslu um íslenska hestinn fyrir grunnskólanemendur 

og aðra gesti.  Kennsluefnið sem er ætlað nemendum eða öðrum sem koma á hestaleigur  

fjallar um ýmsa þætti er viðkemur íslenska hestinum, meðal annars hvenær fyrstu 

hestarnir komu hingað til lands, sérkenni hans, gangtegundir, skynfæri, umgengni og 

ýmislegt fleira. Í námsheftinu er stuðst mikið við námsefni sem nefnist Knapamerki 1, 2 

og 3 sem er notað er í kennslu á námskeiðum sem bera sama heiti, en um ábyrgð, -

umsýslu, ritun kennslugagna, uppfærslu og vistun þeirra sér Hólaskóli-Háskólinn á 
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Hólum. Markmið Knapamerkjanna er meðal annars að stuðla að markvissari 

vinnubrögðum við kennslu, námsmati og gerð námsgagna fyrir unga sem aldna er vilja 

auka þekkingu sína á íslenska hestinum.  Í hestamennskunni á sér stað sífelld þróun og 

eitt dæmi um það eru knapamerkjanámskeiðin sem vilja stuðla að betri fræðslu um 

íslenska hestinn. Í flóru hestamennskunnar finnst mér tækifæri sem hestaleigur hafa uppá 

að bjóða í að miðla fræðslu til einstaklinga hafa verið af skornum skammti og vannýtt. 

Mér finnst einkennandi í hestaleigum að litið er aðallega á hestinn sem burðardýr en ekki 

þann fjársjóð sem hann hefur að geyma í sögulegu samhengi og nálgun margskonar.  

 

Íslensku húsdýrin skipa stóran sess í okkar byggðasögu og hafa verið þjóðinni mikilvæg í 

gegnum tíðina, svo mikilvæg að óhætt er að segja að þjóðin hefði ekki getað lifað á 

landinu án þeirra. En einstaklingar og umhverfi taka breytingum og í dag hefur margt 

fólk í okkar þjóðfélagi fá tækifæri til að umgangast íslensku húsdýrin. Tímarnir hafa 

breyst frá því að stór hluti barna fór í sveit á sumrin og þ.a.l. hjá sumum fáir möguleikar 

að umgangast íslensku húsdýrin. Að umgangast dýr og njóta náttúrunnar er mikilvægur 

þáttur  í þroska einstaklingsins. Að þessu er mikilvægt að huga og passa að gleyma ekki í 

þeirri miklu tækni og framboði á margskonar afþreyingu nútímans. Efni ritgerðar minnar 

er ætlað að efla og virkja skóla og hestaleigur í að leggja sitt á vogarskálar til að ekki 

gleymist sá menningararfur sem við eigum í hestinum og mikilvæg tengsl við náttúruna.  

 

1.2  Hestaleigur 

Fyrsta hestaleigan hér á landi var stofnuð árið 1968 af Þórarni Jónassyni og Ragnheiði 

Gísladóttur en það var Hestaleigan Laxnes (Morgunblaðið, 2003 í Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2004).  Enn í dag er hún í fullum rekstri og margar aðrar hestaleigur hafa 

bæst í hópinn um land allt (slóð 1). Hestaleigur gegna veigamiklu hlutverki í 

markaðsetningu íslenska hestsins en ár hvert koma þúsundir ferðamanna á hestaleigur til 

að komast í kynni við hann (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2005). Stundum eru þar stigin 

fyrstu sporin í hestamennsku sem stuðla að áframhaldandi iðkun í greininni.  
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Samkeppnisumhverfi hestaleiga á Íslandi við sambærilega aðila erlendis hefur oft verið 

erfitt, þá sérstaklega vegna slæmrar stöðu íslensku krónunnar. Þetta er oft á tíðum 

kostnaðarsamar ferðir að margra mati og því erfiðara í vöfum hér á Íslandi en í mörgum 

öðrum löndum í heiminum. Ferðaþjónustuaðilar sem tengjast íslenska hestinum hér á 

landi hafa verið duglegir að markaðsetja sjálfa sig á ýmsum sýningum víða um heim sem 

hefur verið greininni til góðs (Kristinn Guðnason munnleg heimild, 24. mars 2009).  

Hestaleigur hafa tekið breytingum í gegnum árin og er meira og meira lagt uppúr 

aðstæðum og umhverfi, gæðum hrossanna og fjölbreyttni. Í dag er hægt er að velja úr 

fjölbreyttum ferðum og námskeiðum sem spannar allt frá klukkustunda reiðtúr uppí 

margra daga hestaferð (slóð 2; slóð 3). Að nýta sér umhverfið og aðstæður sem margar 

hestaleigur nú til dags hafa uppá að bjóða er tilvalið í náttúrufræðikennslu. Fjölbreytni í 

kennslu er áhugahvetjandi fyrir nemendur og það hefur sýnt sig að nemendur sem sótt 

hafa hestaleigu heim hafa flest verið mjög ánægð með kennslu um íslenska hestinn.  Það 

hefur komið þeim aðilum sem hafa komið að kennslu grunnskólabarna um íslenska 

hestinn á óvart hve mikill áhugi nemenda hefur verið (Bryndís Einarsdóttir  munnleg 

heimild, 20. mars 2009).  

 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 
 
Í ritgerðinni er fræðsluefni um hestinn sem nýtist þeim sem taka á móti börnum og 

fullorðnum sem koma á hestaleigur, námsefni fyrir nemendur/gesti, verkefnahugmyndir í 

tengslum við efnið og að lokum kafli með kennslufræðilegum atriðum fyrir kennara, þar 

sem fjallað er um tengsl við aðalnámskrá grunnskóla, námskenningar og kennsluaðferð.   
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2. Fræðsluefni um hestinn 

 

2.1 Þróunarsaga hestsins 
 

Í gegnum tíðina og enn í dag 

eru vísindamenn að leita svara 

við hlutum er varðar tilkomu 

og þróun lífvera á jörðinni. 

Margt hefur verið rannsakað 

og er þróun hestsins eitt af því 

sem fræðingar hafa leitað 

svara við.  

 

Hesturinn tilheyrir flokki spendýra en innan hans er í dag taldar vera um 5000 tegundir 

sem skiptast í 125 ættir og 29 ættbálka (slóð 4). Í þróunarsögunni er talið að 

Hyracotherium eða Eohippus, eins og hann er líka nefndur, sé forveri þeirra fjölmörgu 

tegunda sem taldar eru til hestaættar (MacFadden, 1992 í Anna Guðrún Þórhallsdóttir og 

Hrefna Sigurjónsdóttir, 2005). Útfrá þessum 20 sentimetra háa og 60 sentimetra langa 

dýri, með fjórar tær á framfótum og þrjár á afturfótum sem líktist meira hundi en hesti 

(1.mynd), komu margar ættkvíslir á næstu milljónum ára. Á míósen, fyrir 10-12 

milljónum ára, dóu allar ættkvíslir hestaættarinnar út í Evrópu og Asíu en héldu velli í N- 

og S-Ameríku og þar komu fram margar nýjar ættkvíslir en flestar dóu út. Það var síðan 

fyrir 2,5 milljónum ára sem aðeins þrjár ættkvíslir voru eftir í heiminum og í dag er 

einungis ein til, Equus. Þetta er líkt og hjá mörgum öðrum tegundum í jarðsögunni því 

svo virðist sem örlög allra tegunda sé að deyja út. Eitt mesta útdauðatímabil jarðsögunnar 

varð í lok ísaldar en þá urðu margar tegundir illa úti að talið er aðallega sökum 

loftslagsbreytinga. Í lok ísaldar voru a.m.k. 27 tegundir af Equus ættkvíslinni til en í 

Ameríku dóu allar tegundir hesta út, þ.á.m. líka tegundir af Hippidion-ættkvíslinni, 

Hippidion ættkvíslin er talin vera sú síðasta sem kaus frekar að leggja sér laufblöð en 

grös til munns eins og hestar gera aðallega í dag  (Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna 

Mynd 1. Eohippus-eins og sérfræðingar halda 
að fyrstu forfeður hestaættarinnar hafi litið út.  



12 
 
 

Sigurjónsdóttir, 2005). Svo í lok ísaldar fyrir 10 þúsund árum eru allar Equus tegundirnar 

dauðar í Ameríku en sjö tegundir lifðu af í Evrópu, Asíu og Afríku og eru það þær 

tegundir hesta, asna og sebrahesta sem eru til í dag (Anna Guðrún Þórhallsdóttir og 

Hrefna Sigurjónsdóttir, 2005). Rannsóknir á kjarnsýru hvatbera tegundanna sjö staðfesta 

að þetta eru aðgreindar tegundir. Um er að ræða sex villtar tegundir og undir það flokkast 

villihesturinn, svokallaður takhi-hestur, þrjár tegundir zebrahesta og tvær asnategundir. 

Síðan er það sjöunda tegundin sem er sá ræktaði og tamdi, Equus caballus, en hann er 

einna skyldastur takhi-hestinum (Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 

2005). Przewalskishesturinn, Equus ferus przewalskii, frá Mongólíu er síðasti frumvillti 

hesturinn en litlu mátti muna að hann yrði útdauður. Hann var útdauður á óbyggðum 

svæðum en fannst á verndarsvæðum og í dag hefur verið séð til þess að hann hafi náð að 

festa rætur frjáls í náttúrunni (Bright, 2002:5).  

 

2.2 Tamning hestsins 
 

Á forsögulegum tíma var villihesturinn að öllum líkindum aðallega veiddur til matar og 

húðir notaðar. Ekki er hægt að fullyrða hvenær tamningar á hrossum hófust en talið er að 

hirðingjar af aríakyni sem héldu sig á steppunum við Kaspíahaf og Svartahaf hafi verið 

með þeim fyrstu sem það stunduðu af einhverju leyti (slóð 5). Hægt er að sjá  í listum, 

ritum og línuritum allt frá 2. öld beinar sannanir um upphaf tamninga hestsins. Í því er 

hægt að sjá að hesturinn hefur bæði verið brúkaður til reiðar og dráttar (Levine, 2005). 

Skiptar skoðanir eru um hvenær tamningar á hrossum hófust. Af sumum er því haldið 

fram að hestar hafi verið fyrst notaðir til reiðar áður en þeir voru notaðir til dráttar og 

hafa því helst til sönnunnar hauskúpur sem fundust í Dereivka í Úkraínu síðan 4000 fyrir 

Krist. Á þeim er að finna slitför á tönnum sem eru talinn geta verið eftir notkun reiðtygja 

(Anthony og Brown,1991;1998 í Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 

2005). Einnig er það svo að í upphafi þess þegar litið er til tamninga hestsins þá var 

samkvæmt fornleifafræðingum ekki heiglum hent að nálgast til dæmis leður og því lítið 

um reiðtygi af einhverju tagi. Því er líklegt að í upphafi tamninga hestsins hafi þeim verið 

riðið án nokkurs reiðbúnaðar (Levine, 2005).   
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Fyrsta ritið sem fundist hefur um tamningu hestsins og reiðlistina er eftir gríska 

herforingjann Xenófón en hann var uppi á árunum 430-355 fyrir Krist. Á Íslandi eru 

fyrstu skrifin um tamningu hesta talin hafa komið fram í Búnaðarriti Hermanns 

Jónassonar árið 1894. Það var Gunnar Ólafsson sem skrifaði grein um mikilvægi 

grunnvinnunnar við tamningu tryppa og vísað í þau sannindi að lengi búi að fyrstu gerð 

(Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004:186).  

 

2.3 Íslenski hesturinn 

Í Íslendingabók segir Ari fróði að Ísland hafi byggst upp frá Noregi og þaðan hafi 

búfénaður að mestu verið fluttur til landsins (slóð 6). Fyrstu hestarnir sem komu til 

Íslands eru taldir hafa komið með landnámsmönnum í lok níundu aldar (Gísli B. 

Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004:12).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að leita uppruna íslenska hestsins þar sem 

skoðaðar hafa verið fornar heimildir, fornleifarannsóknir framkvæmdar þar sem 

beinagerð, stærð og byggingarlag er skoðað og að lokum samanburður á blóðgerð 

hrossakynja. Samkvæmt rannsókn á blóðgerð íslenska hestsins hefur komið í ljós að 

smáhesturinn á Hjaltlandi er honum einna skyldastur. Skýringin á því er talin vera einna 

helst að Hjaltland var undir yfirráðum Noregs fyrir landnám Íslands og tilheyrði Noregi í 

sex aldir (Stefán Aðalsteinsson, 2001:19).                               

Samkvæmt rannsóknum er marga sérstaka erfðahópa að finna hjá hestum og tilheyrir sá 

íslenski einum slíkum. Hann er hluti af norðurevrópskum erfðahóp ásamt  

hjaltlandshestinum, norska fjarðahestinum, exmoor-hestinum og skoska hálandahestinum 

(Jansen o.fl., 2002 í Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2005). Í dag 

er óhætt að segja að íslenski hesturinn sé einn hreinræktaðasti hestur í heimi, þar sem 

einangrun hans hér á landi hefur varið í þúsund ár og hann þar að leiðandi ekki blandast 

neinu öðru hestakyni (Hulda G. Geirsdóttir, 2006).  
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Með aukinni tækni og framförum í rannsóknum á sviði líftækni hafa nýjir möguleikar 

opnast í að komast að skyldleika íslenska hestsins við önnur hestakyn (Gunnfríður Elín 

Hreiðarsdóttir og Jón Hallsteinn Hallsson, 2007). Árið 2006 hófst rannsókn sem er enn í 

gangi en hún leitast við að svara hvaðan forfeður íslenska hestsins koma. Í henni er þeirri 

aðferðafræði beitt að greina erfðabreytileika í hvatberaerfðamengi, breytileika á Y-

litningi og hefðbundin erfðamörk, svo sem örtungl (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón 

Hallsteinn Hallsson, 2007). Erfðamörk eru þegar ákveðnir staðir eða DNA raðir á 

einhvern hátt eru greinanlegar og síðan hægt að mynda erfðakort fyrir ákveðna tegund 

þegar búið er að raða þekktum erfðamörkum niðrá litninga. Örtungl eru 2-4 basa bútar 

sem endurtaka sig 15-100 sinnum á sama stað í erfðamenginu (Jakob K. Kristjánsson, 

Sigríður Hjörleifsdóttir og Guðmundur Óli Hreggviðsson, 2004).  

Til rannsóknarinnar voru í upphafi valin sérstök hestakyn ásamt því íslenska en það eru 

dalahestur, nordlandshestur og fjarðarhestur sem koma frá Noregi. Frá Bretlandi komu 

eriskay, exmoor og hjaltlandssmáhesturinn. Auk þess eru sóttar í gagnabanka raðir úr 

öðrum hestakynjum, svo sem mongólskahestinum (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir og Jón 

Hallsteinn Hallsson, 2007).  Enn er verið að vinna að niðurstöðum í rannsókninni en úr 

greiningu á D-lykkju niðurstöðum, sem eru setraðir þar sem hver D-lykkja er af 

ákveðinni gerð en hún erfist eingöngu frá móður til afkvæmis, hefur verið unnið.  Þær 

benda til að skyldleiki íslenska hestsins sé einna mestur við smáhestinn á Hjaltlandi, 

minni en haldið var við norsku hestakynin og síðan er sláandi mikill skyldleiki við 

hrossakyn ættað frá Mongólíu (Jón Hallsteinn Hallsson munnleg heimild, 06.04.09). Það 

hefur komið á óvart að minni skyldleiki er við norsku hestakynin en talið var í upphafi 

rannsóknarinnar. Telja má að skyldleiki við smáhestinn á Hjaltlandi nái ekki samkvæmt 

rannsókn þessari eins langt aftur í tímann eins og áður hefur verið talið (Stefán 

Aðalsteinsson, 2001:19). Hún bendir til að skyldleikinn hafi komið til mun seinna, það er 

þegar íslenskir hestar voru í umtalsverðu magni fluttir til Bretlands, þá aðallega til 

námuvinnu (Jón Hallsteinn Hallsson munnleg heimild, 06.04.09). Á árunum 1851-1900 

voru hestar fluttir frá Íslandi í þúsundatali og þá aðallega til Bretlands (Þorvaldur 

Thoroddsen, 1922 í Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004:286). 
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Samkvæmt rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á atferli íslenska hestsins er hann 

talinn mjög félagslyndur. Hann virðist sækja mest í félagsskap annarra hesta af sama kyni 

og einnig á líkum aldri. Einnig benda rannsóknir til þess að hestar geti gert grein fyrir 

skyldleika sínum við önnur hross, þar sem þau virðast sækjast eftir félagsskap við hross 

sem eru þeim skyld innan hópsins (Hrefna Sigurjónsdóttir og Anna Guðrún 

Þórhallsdóttir, 2005).  

Í dag stunda margir hestamennsku á einn eða annan hátt og hefur það sérstaklega aukist í 

þéttbýli á undanförnum árum. Fyrir utan þá sem hafa atvinnu henni tengt er 

hestamennska áhugamál hjá stórum hópi fólks en talið er að hátt í 30 þúsund manns 

stundi hestamennsku hér á landi (Hulda G. Geirsdóttir, 2006).  Hróður íslenska hestsins 

hefur einnig borist víðar um heiminn og hingað til lands kemur fólk til að komast í 

snertingu við þessa athyglisverðu lífveru á ýmsan hátt.  Er það meðal annars til að fara í 

skipulagðar hestarferðir, á mót og sýningar, til að versla og jafnvel flytja hesta út fyrir 

landsteinana til nýrra heimkynna.                                                                                         

Á Íslandi í dag eru um 80 þúsund hross og öðrum löndum í heiminum meira en 100 

þúsund, þá aðallega Þýskalandi og Skandinavíu (Hulda G. Geirsdóttir, 2006).  
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2.4 Eiginleikar og sérkenni íslenska hestsins 

Óhætt er að segja að íslenski hesturinn er á margan hátt einstakur þar sem hann hefur 

verið svo til einangraður hér á landi síðan land var numið eins og áður hefur komið fram. 

Hann hefur þar að leiðandi ekki blandast neinu öðru hestakyni og í stofnum hafa valist úr 

og viðhaldist eiginleikar sem hafa gert honum kleift að lifa hér á landi sem einkennist 

fyrst og fremst af breytilegu veðurfari. Þó hér sé tiltölulega milt vegna Golfstraumsins þá 

geta komið harðir vetur sem menn og dýr hafa þurft að takast á við. Jafnvel hefur á 

stundum verið talist nánast óbyggilegt hér á landi þegar illa hefur árað en aldrei hefur það 

orðið svo slæmt að byggð hafi lagst af (Trausti Jónsson, 2007).   

Þeir eiginleikar sem einkum eru nefndir sem sérkenni íslenska hestsins er meðal annars 

að finna í Knapamerki 2 sem Hólaskóli-Háskólinn á Hólum gaf út en þar segir: 

� Fitusmurt hárafar sem hélt vel hita á hestinum og verndaði fyrir veðrabreytingum.  

� Mikill þungi miðað við yfirborðsflöt, stuttur þykkur búkur. 

� Hægari líkamsstarfsemi í kulda og myrkri.  

� Meltingarfæri aðlöguð til að nýta lélegt fóður.  

� Eiginleikar til að safna orku og efnaforða. 

� Fótviss og sterkur. 

� Skiptir um hárafar vor og haust. 

(Helga Thoroddsen, 2006:7) 

 Rétt er að nefna það að rannsóknir á þessum eiginleikum og samanburður við önnu kyn 

eru mjög takmarkaðar. En víst er að hann hefur sérkenni sem hann er þekktur fyrir víða 

um heim og má þar fyrst  nefna fjölbreyttar gagntegundir en hann hefur yfir að ráða fimm 

gangtegundum. Þessar fimm gangtegundir eru fet, brokk, tölt, skeið og stökk. 

Fjölbreytileiki í gangtegundum hefur skipað honum sérstakan sess eins og áður segir og 

gert eftirsóknarverðan. Ekki er nákvæmlega vitað hve mörg hestakyn í heiminum geta 

töltað en vitað er að mongólski hesturinn hefur yfir að ráða ákveðni gerð af tölti og einnig 

Pasofino hesturinn í Suður-Ameríku (slóð 7). Stefán Aðalsteinsson og Bjarni Eiríkur 
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Sigurðsson gerðu einnig litla rannsókn árið 1998 á norðlands hestinum í Noregi þar sem í 

ljós kom að hægt var að láta hann tölta (Stefán Aðalsteinsson, 2001:18).  

2.5 Meltingarfæri íslenska hestins 

Talið er að meltingarfæri íslenska hestsins séu talsvert frábrugðin öðrum hestakynjum og 

fóðurþörf hans mun minni en gengur og gerist. Rannsókn sem framkvæmd var á 

Hvanneyri árið 1988 leiddi í ljós að aftari hluti meltingarfæranna, botnlangi og ristill, var 

mun stærri en hjá mörgum öðrum hestakynjum í heiminum (Ingimar Sveinsson, 1994). 

Þetta er talið hafa þróast í gegnum aldanna rás hjá íslenska hestinum við þær erfiðu 

aðstæður sem hann hefur þurft að takast á við hér á landi og komið var að hér á undan. 

Oft hefur hann þurft að sætta sig við miður gott fóður, þar sem sina hefur verið stór hluti 

fæðunnar (Hjalti Jón Sveinsson,1992 í Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 

2004:40). Úr henni hefur hann þurft að sækja orku en fóður af þessu tagi er trénisríkt sem 

er talið vera ástæða stærri meltingarfæra íslenska hestsins en hjá öðrum hestakynjum 

(Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Tryggvi Eiríksson, 1996).  

2.6 Fjölbreytileiki lita 

Fá hestakyn í heiminum státa af jafn miklum fjölbreytileika í litum og íslenski hesturinn. 

Í ræktun íslenska hestins hefur fjölbreytileiki í litum verið leyfður en víða annars staðar í 

heimum hafa hestakyn verið sérstaklega ræktuð með ákveðnum litum (Gísli B. Björnsson 

og Hjalti Jón Sveinsson, 2004:62). Óhætt er að segja að tíðni lita fari oft eftir hvaða 

stóðhestar eru vinsælir, þar sem mesta eftirsóknin verður í ákveðna einstaklinga. Aðilar 

hafa einnig valið að rækta sérstaklega ákveðna liti og eru þess dæmi hér á landi meðal 

annars með gráan stofn (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004:64). Eins og 

áður segir er misjafnt hve fjölbreytileiki lita er mikill á milli landa. Á Spáni og Englandi 

hefur verið lögð áhersla að rækta viðurkennda liti og litir eins og jarpt, rautt og brúnt eru 

mjög algengir (Stefán Aðalsteinsson, 2001:23).      

Á Íslandi hefur verið talið af ýmsum samhengi á milli litar og hæfileika hestsins, það fari 

mikið eftir litnum hvaða eiginleika hann hafi að geyma (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón 

Sveinsson, 2004:62-64). Mismunandi hugmyndir hafa lengi verið uppi um þetta atriði en 
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gaman er að vitna í ritgerð eftir Ólaf Stephensen sem birtist í 8. bindi rita hins 

Konunglega íslenzka lærdómslistafélags í Kaupmannahöfn árið 1788 en þar segir meðal 

annars: „Eins og helztu litirnir eru þó fjórir, svo verður og vart við ferslags lunderni 

(indoles) hjá hestum, ekki ólíkt og hjá mönnum. Hvítir hestar eru oft lundþægnir 

(phlegmatici), í þeirra kropp er vatn og kuldi mikill, þeir eru hesta stilltastir og 

stöðugastir.“ (Hesturinn okkar, 1977 í Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 

2004:64).  
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3. Námsefni  
 

 

 

 

  

 

Mynd 2. Íslenskur hestur frjáls í 
náttúrunni  
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Fyrstu hestarnir koma til Íslands 

 

Í Íslendingabók segir Ari fróði að Ísland hafi byggst 

upp frá Noregi og þaðan hafi búfénaður að mestu verið 

fluttur til landsins. Fyrstu hestarnir sem komu til 

Íslands eru taldir hafa komið með landnámsmönnum í 

lok níundu aldar. Talað er um að fyrsti hesturinn sem 

hafi stigið hér á land hafi verið hryssa að nafni Fluga. 

(Stefán Aðalssteinsson, 2001:19).  

 

 

Hesturinn var í aldaraðir eina farartæki og eitt 

helsta vinnutækið. Þess vegna er oft talað um hestinn sem “þarfasta þjóninn” (Hulda G. 

Geirsdóttir, 2006). 

 

 

 

 

 

Hestur: sérstök ætt hófdýra (Equidae), notað yfir karlkyns hest 

Meri: kvendýr hestsins  

Hryssa: kvendýr hestsins 

Foli: ungur hestur, karlkyns 

Trippi: ung hross, 1.-3.vetra, karl- og kvenkyns  

Folald: ungviði 

Hestfolald: karlkyns folald 

Merfolald: kvenkyns folald 

Stóðhestur:ógeltur hestur, graðfoli, getur fyljað hryssu og þar með orðið faðir  

Geldingur: geltur hestur, getur ekki fyljað hryssu 

Mynd 3. Samgöngutæki  
Ljósm. Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, 
birt með leyfi eigenda. 

Mynd 4. Vinnutæki 
Ljósm. Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, birt 
með leyfi eigenda. 
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Félagsvera 

 

Hesturinn er í eðli sínu hjarðdýr og sækist 

mjög í félagsskap annara hesta. Þeim er 

mikilvægt að finna öryggi og finna það 

best í hóp með öðrum hrossum. Hesturinn 

sækir að mestu í félagsskap annarra hesta 

af sama kyni og einnig á líkum aldri. Í 

heimastóðum  virðast hestar sækja í að 

vera meira með þeim sem þeir eru skyldir  

en annars er það fyrri kunnugleiki sem ræður mestu (Hrefna 

Sigurjónsdóttir og Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2005).   

 

Hestar raðast eftir virðingarröð í stóðum og þá skiptir aldur, 

reynsla, fyrri kynni, skap og styrkur miklu máli um hver staða einstaklingsins og 

vinatengsl er innan þess. Á þennan hátt skapa hestarnir stöðugleika í hópnum, þar sem 

hver einstaklingur gerir sér grein fyrir stöðu sinni innan hans (Hrefna Sigurjónsdóttir og 

Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2006).  

 

Skynfæri hestsins 

 

Þegar við umgöngumst hesta er mikilvægt að vita að 

skynfæri þeirra eru talsvert frábrugðin okkar. Það er 

nauðsynlegt að við vitum hvernig hestarnir skynja 

umhverfið en þannig getum við stuðlað að sem bestu 

samskiptum milli manns og hests.  

 

 

 

 

Mynd 6. Skynfæri mín eru mér 
mjög mikilvæg á margan hátt   

Mynd 5.  
Félagsvera  
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Sjón 

 

Sjónsvið hestsins er mjög vítt en hann getur nánast 

séð allan hringinn í kringum sig. Það er rétt á litlu 

svæði fyrir aftan hann og smá blettur fyrir framan 

sem kemur blint svæði eins og það kallast. Hesturinn 

notar mikið til annað augað í einu og sér þannig að 

stórum  hluta en það sem er beint fyrir framan hann 

notar hann bæði augun til að sjá. Það er mikilvægt 

fyrir okkur að vita hvar „blindu“ svæði hestsins eru þar 

sem honum getur brugðið mjög mikið ef við komum allt í 

einu inní hans sjónsvið. Hesturinn sér mun betur í myrkri 

en við mannfólkið og er því mjög fótviss þó dimmt sé. Hann á aftur á móti erfiðar með að 

sjá kyrrstæða hluti heldur en við og þá sérstaklega þá sem eru litlir. Þá sér hann ekki fyrr 

en hann er kominn mjög nálægt og aldrei jafnt skýrt og við mannfólkið. Til að hesturinn 

geti fengið aðeins skýrari mynd á hluti verður hann að hreyfa höfuðið.  Það er mikilvægt 

fyrir okkur að vita þetta þar sem við verðum að leyfa hestinum að hreyfa höfuðið til þegar 

hann er að kanna hluti í umhverfinu sem hann hræðist eða þekkir ekki til.  

 

Heyrn  

Hesturinn heyrir mjög vel og getur meira að 

segja heyrt hljóð úr tveimur áttum í einu með 

sitthvoru eyranu. Eyrun eru uppá höfði hestsins, 

oddmjó og trektlaga og mjög hreyfanleg. Hann 

getur hreyft þau hálfan hring eða 180° en þannig 

snýr hann eyrunum að hljóði í umhverfinu. 

Honum er ekki vel við mikinn hávaða þar sem 

Þegar hestar eru inní hesthúsi, eins 
og yfir vetrartímann, finnst þeim 
ekki þægilegt að þurfa t.d. að 
hlusta á háværa tónlist allan 
daginn.  

Mynd 7. Sjón  

Mynd 8. Heyrn hrossa 



23 
 
 

heyrn hans er mjög næm og gott að hafa það í huga í daglegri umgegni við hestinn.  

Hesturinn getur sýnt með eyrunum hvernig honum líður og ef þau til að mynda snúa bæði 

aftur þá er hann ekki sáttur og vill fá að vera í friði. Ef hann leggur þau alveg aftur, en 

það kallast að leggja kollhúfur, þá er hann í árásarhug.  

 

Lykt   

Lyktarskyn hestsins skipar stóran sess í 

hans atferli en það notar hann meðal 

annars til að hafa samskipti við aðra 

hesta og þekkja einstaklinga. Þetta á 

einnig við þegar hann er í kringum 

okkur og því gott að leyfa hestinum að 

þefa af okkur mannfólkinu þegar við 

erum að umgangast hann.  

 

 

  

Oft þegar hestar eru að hittast í fyrsta sinn byrja þeir að þefa af hvor öðrum en 

lyktarskynið nota þeir til að meta hvorn annan. Hestar hafa nefnilega mjög næmt 

lyktarskyn og nota það óspart til að kanna umhverfi sitt. Þetta mikla lyktarskyn notar 

hesturinn einnig til að kanna aðstæður í umhverfinu og einnig til að vega og meta fóður 

og er hann mjög duglegur að skilja frá óæskilega hluti sem kunna að leynast í fæðunni.  

 

Mynd 9. Hmmm, hverjir eru 
þetta? 

Mynd 10. Hross að 
kynnast 
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Snerting  

 

Hestar eru næmir fyrir snertingu og lítið þarf til að þeir finni að eitthvað sé á búk þeirra, 

eins og til dæmis fluga. Næmleiki fyrir snertingu skiptir miklu máli þegar hugað er að 

tamningu og í öllum samskiptum við hestinn. Munnurinn er sérstaklega næmur og því 

verður að vanda vel til allra beislisvinnu þegar hestur er taminn. Það skiptir miklu máli 

uppá brúkun til framtíðar að hestinum líði vel í munninum svo sátt ríki á milli manns og 

hests.  

 

Það er misjafnt eftir svæðum á búknum hve mikið þeir finna fyrir snertingu og einnig er 

þykkt húðarinnar ekki eins hjá öllum hestum. Þeir hestar sem búa við heitar aðstæður er 

iðulega með þynnra húðlag en hestar sem koma frá kaldari svæðum. Þynnri húð gerir 

hestana næmari fyrir snertingu en loðin og þykkari húð hestanna sem koma frá kaldari 

svæðum.  

 

 

Snerting skiptar stóran sess þegar kemur að 

kynnast og styrkja vinabönd sín á milli. Þegar hestar „kljást“ er það er merki um að þeim 

líði vel í návist hvors annars, að þeir séu vinir og að þeir treysti hvort öðrum. Þegar hestar 

„kljást“ standa þeir rólegir og tanna hvorn annan og þá hægist einnig á hjartslættinu og 

þeim líður vel (Hrefna Sigurjónsdóttir og Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2006). 

 

 

Mynd 11. Hestar að kljást. 
Ljósm: Hrefna Sigurjónsdóttir, birt 
með leyfi eiganda 
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Bragð 

 

Hesturinn er að mörgu leiti ekki ólíkur okkur 

hvað bragðskyn varðar en hann finnur salt, sætt, 

súrt og beiskt bragð. Honum líkar vel við sætt og 

salt bragð en finnst beiskt og súrt bragð ekki gott.  

 

 

 

 

 

Líkamshlutar hestsins 

 

 

 

 

Mynd 12. Molda sleikir útum, ætli einhverju 
sætu hafi verið gaukað að henni? 
Ljósm: Svanhildur Hall, birt með leyfi eiganda  
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Kvæði  

Hjá þekktum skáldum hér á landi, eins og Grími Thomsen og Hannesi Hafstein, hefur 

íslenski hesturinn verið þeim meðal annars yrkisefni. Þessi kvæði þekkja margir hér á 

landi og einnig eru þau í uppáhaldi hjá mörgum erlendum aðdáendum íslenska hestsins, 

þá sérstaklega Á Sprengisandi (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004:348). 

 

Á Sprengisandi      

Höf: Grímur Thomsen (1820-1896) 

 

Ríðum, ríðum og rekum yfir sandinn, 

rennur sól á bak við Arnarfell, 

hér á reiki er margur óhreinn andinn, 

úr því fer að skyggja á jökulsvell. 

Drottinn leiði drösulinn minn, 

drjúgur verður síðasti áfanginn. 

 

Þey þey! þey þey! þaut í holti tóa, 

þurran vill hún blóði væta góm, 

eða líka einhver var að hóa 

undarlega digrum karlaróm. 

Útilegumenn í Ódáðahraun 

eru kannske að smala fé á laun. 

 

Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, 

rökkrið er að síga á Herðubreið, 

álfadrottning er að beisla gandinn, 

ekki er gott að verða á hennar leið. 

Vænsta klárinn vildi eg gefa til 

að vera kominn ofan í Kiðagil. 
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Sprettur  

Höf: Hannes Hafstein (1861-1922) 

Ég berst á fáki fráum 

fram um veg. 

Mót fjallahlíðum háum 

hleypi ég. 

Og golan kyssir kinn. 

Og á harða, harða spretti 

hendist áfram klárinn minn. 

 

Það er sem fjöllin fljúgi 

móti mér, 

sem kólfur loftið kljúfi 

klárinn fer. 

Og lund mín er svo létt, 

eins og gæti ég gjörvallt lífið 

geisað fram í einum sprett. 
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Undirbúningur og umgengi 

Útbúnaður-fatnaður      

 
 

 

Þegar við stundum reiðmennsku er mikilvægt að við séum í 

góðum klæðnaði og með viðeigandi útbúnað. Góður hjálmur sem 

passar vel og uppfyllir allar öryggiskröfur er eitt af því fyrsta sem 

þarf að eignast. 

 

 

 

 

 

 

 

Sérstakar reiðbuxur er gott að nota en þær eru sérstaklega 

hannaðar til að sem best fari um knapann á baki. Þær eiga meðal 

annars að falla þétt að líkamanum sem bæði hjálpar til við að 

koma í veg fyrir nuddsár og einnig að buxurnar séu ekki 

flaksandi. Flaksandi föt geta valdið hræðslu hjá hestum og þar að 

leiðandi hegðun sem erfitt getur verið að ráða við.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Reiðhjálmur 
Ljósm. 13-20, Hestavöruverslunin Baldvin og 
Þorvaldur, birt með leyfi eigenda 

Mynd 14. Reiðbuxur 
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Reiðtygi 

Þegar farið er í reiðtúr eru reiðtygi notuð á hestinn. Hnakkur, beisli 

og reiðmúll er það sem hinn almenn reiðmaður notar þegar farið er í 

reiðtúr. Passa verður að reiðtygi séu sterk og góðu lagi en það er 

mikilvægt svo öryggi knapans sé sem mest. Ýmsar gerðir af 

hnökkum eru til á markaðnum og útfærslur mismunandi. 

Mismunandi er hvort fólk vill hafa slétt eða mjúkt, grunnt eða djúpt 

sæti og ýmislegt fleira.  

 

   

   

   

     

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Hnakkur með 
mjúku sæti 

Mynd 17. Hnakkur með 
sléttu sæti 

Mynd 15. Beisli og 
reiðmúll 

Á hnakkinn eru sett ístöð sem 
knapinn tyllir fótunum í, gjörð sem 
festir hnakkinn á hestinn og reiði 
sem kemur útfrá bakhlið hnakksins 
með volka  sem fer undir taglið á 
honum. Það er ekki nauðsynlegt að 
nota reiða og misjafnt hvort hann 
er notaður.  

Mynd 18. 
Gjarðir  
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Að nálgast hest 

Þegar  nálgast á hest er mikilvægt að gera það af yfirvegun og gott er að tala til hans 

blíðlega. Þar sem heyrn hesta er mjög næm getur blíðleg og fremur djúp rödd haft jákvæð 

áhrif og gefið hestinum í skyn að ekkert sé að óttast.   

Mikilvægt er að hesturinn viti af okkur þegar við erum að nálgast hann og því best að 

koma að bógnum. Þegar við erum komin að hestinum og hann stendur kyrr er gott að 

strjúka honum á bak, herðar og háls. Ef hesturinn er styggur þá getur verið gott að beygja 

sig í hnjánum og horfa beint á hann þegar maður nálgast hann.  

 

 

Gangtegundir  

Íslenski hesturinn er mjög fjölhæfur þegar kemur að gangtegundum og hafa margir 

hverjir yfir fimm gangtegundum að ráða. Gangtegundirnar fimm eru fet, brokk, tölt, stökk 

og skeið. Yfirleitt geta allir hestar fetað, brokkað og stokkið en tölt og skeið getur vafist 

Mynd 20. Mismunandi 
útfærslur af ístöðum 

Mynd 19. Reiði, skaft og 
volki  
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fyrir sumum. Talað er um alhliðahest þegar hestur getur framkvæmt allar 

gangtegundirnar fimm en klárhest þegar hann getur allt nema skeið.   

 

Hér er hægt að sjá hvernig hreyfingar hestsins eru á brokki, tölti, skeiði og stökki.: 

http://eidfaxi.is/Fraedsla/Gangtegundir/ (sótt 04.04.09) 

 

Fet 

Þegar hesturinn er á feti nema fætur hans jörðina með jöfnu millibili. Ekki er neitt svif á 

hestinum þegar hann fetar, þar sem hann hefur til skiptis 2 eða 3 fætur á jörðinni. Gott er 

fyrir hestinn að fá að feta til að hvíla sig til dæmis í löngum reiðtúr og í lok hans.  

 

Brokk 

Þegar hestur brokkar þá hreyfir hann skástæða fætur saman. Brokk er slakandi og 

liðkandi gangtegund fyrir hestinn. Þegar hesturinn er á brokki þá „skoppar“ knapinn 

talsvert upp og niður. Í löngum reiðtúrum er oft gott fyrir hestinn að fá hvíld með því að 

brokka létt. Síðan eru sumir hestar þannig að þeir brokka sjaldan eða aldrei undir manni 

þó þeir geri það undir sjálfum sér. 

http://eidfaxi.is/Fraedsla/Gangtegundir/Brokk/  

 

Tölt 

Eitt af sérkennum íslenska hestsins er gangtegundin tölt sem þeir allflestir geta 

framkvæmt en þó ekki allir. Ekki er vitað til að mörg hestakyn í heiminum geti töltað en 

þó einhver en það eru til dæmis mongólski hesturinn og Pasofino hesturinn í Suður-

Ameríku.  

Þegar hestur töltir nema fætur hans jörðina með jöfnu millibili og er það alveg eins og fet 

nema farið er hraðar. Hreyfingar töltsins gefa knapanum þægilegt sæti og því er það 

eftirsóknarverður eiginleiki. 

http://eidfaxi.is/Fraedsla/Gangtegundir/Tolt/  
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Stökk 

Stökk er gangtegund með svifi og á því kemst hesturinn hraðast. Oft er talað um vinstra 

eða hægra stökk en þá er átt við uppá hvorn framfótinn hesturinn stekkur. Einnig geta 

útfærslur á stökki verið mismunandi. Til dæmis snýst kappreiðastökk um að fara sem 

hraðast og hestar sérstaklega valdir í það sem geta hlaupið hratt. Á árum áður voru á 

Íslandi stökkkappreiðar talsvert vinsælar en áhugi á þeim hefur dvínað og 

skeiðkappreiðar eru nú mun vinsælli. Öfugt við kappreiðastökk er íþróttastökk en þá á 

hesturinn á stökkva sem hægast og ná góðu svifi.  

http://eidfaxi.is/Fraedsla/Gangtegundir/Stokk/  

 

Skeið  

Þegar hestur skeiðar lyftist hann augnablik allur upp frá jörðinni og því óhætt að segja að 

hann hreinlega „svífi“. Fætur hestsins hreyfast samhliða á skeiði, vinstri framfótur og 

vinstri afturfótur fara fram og þá fer hægri hliðin aftur og þannig sitt á hvað. Á þennan 

hátt nær hesturinn að „svífa“ áfram. Sumir hestar geta farið mjög hratt og þá er talað um 

flugskeið.  

http://eidfaxi.is/Fraedsla/Gangtegundir/Skeid/  
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3.1 Vinna á staðnum og samvinna við skóla 
 
Verkefnin sem eru útskýrð hér fyrir neðan eru að miklu leyti miðuð við 

grunnskólanemendur en eiga jafnframt við aðra gesti sem koma á hestaleigur og vilja 

fræðast um íslenska hestinn.  

 

Það væri athyglisvert að hestaleigur myndi auglýsa í skólum og netinu samvinnu á milli 

þessara aðila. Hestaleigan gæti þá sent fræðsluefni til skóla sem byrjaði að undirbúa 

nemendur áður en þeir kæmu á staðinn. Á þann hátt er farið mjög ítarlega í námsefni með 

fjölbreyttri nálgun en það er talið stuðla að árangursríkara námi (sjá síðar). Einnig geta 

nemendur fengið þá fræðslu á hestaleigunni sjálfri. 

 
Dæmi um spurningar uppúr námsefninu 

 

Hvaða bragð líkar hestum best við? 

Hvað eru hestar að gera þegar þeir „kljást“? 

Í hvaða félagsskap innan hóps sækir hestur einna helst ? 

Hvað er trippi? 

Hvenær er talið að fyrstu hestarnir hafi komið til landsins? 

Hvað hét fyrsti hesturinn sem kom hingað til lands? 

Af hverju byrja hestar oft á að þefa af hvort öðrum þegar þeir hittast?  

Hvað eru kvendýr hestsins kölluð?  

Hvernig er sjón hesta? 

Hvernig líður hestinum þegar hann leggur „kollhúfu“? 

Hvaða svæði er sérstaklega næmt fyrir snertingu?  

Undir hvað fer volki? 

Hvað heita allar fimm gangtegundir hestsins? 
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Hvað er hestur kallaður sem getur framkvæmt allar gangtegundir? 

Á hvaða tveimur gangtegundum eru fótahreyfingar eins? 

Hægt er að leggja spurningar fyrir í skólanum áður en farið er á hestaleiguna og kanna 

aftur þekkingu nemenda þegar búið að heimsækja hestaleiguna. Á þann hátt er unnt að 

kanna forhugmyndir nemenda á viðfangsefninu, sem er mikilvægur þáttur í kennslunni 

eins og fram kemur í kennslufræðihlutanum.  

Á staðnum 

Þegar nemendur koma í hestaleiguna mun leiðbeinandi byrja á að fara með nemendur 

hring í hesthúsinu og þeim kynntur aðbúnaðurinn. Farið verður í gegnum daglegar þarfir 

hestsins hvað varðar umhirðu, fóður og almenna hluti er varða velferð hans. Í þessu 

sambandi eru nemendur fræddir um hverju þarf að huga að varðandi heilbrigði hestsins, 

eins og fóðurþörf, útivist, fætur , munn og andlega vellíðan.  

Að þessu loknu er farið í hvernig nálgast á hest, hann beislaður og reiðtygi lögð á. 

Leiðbeinandi fer á bak og tekur dæmi um rétta og ranga ásetu. Því næst fer hann í 

stjórnun hestsins í kyrrstöðu og í reið. Leiðbeinandi sýnir gangtegundir íslenska hestsins 

en það er fróðlegt og skemmtilegt fyrir nemendur að fá að sjá. 

Þegar sýnikennslu er lokið eiga nemendur að nálgast hver sinn hest, leggja á og undirbúa 

fyrir reiðkennslu í gerði. Leiðbeinandi mun aðstoða nemendur að ná tökum á 

grunnþáttum reiðmennskunnar sem farið var í á undan og þeir hafa lesið sér til um. 

Þegar þessu er lokið er nemendum kennt hvernig ganga á frá hesti sínum eftir brúkun.  

Í reiðtúrum er tilvalið að fjalla um náttúruna og þau miklu tengsl sem eru á milli hennar 

og hestsins. Gott er að taka hvíldarpásu og skapa umræður um hestinn, t.d. hlutverk hans 

fyrr og nú og annað sem er að finna í fræðsluefninu.  

Myndina hér að neðan geta nemendur fengið með sér heim til að fylla inn heiti 

líkamshluta sem síðan verður farið yfir í skólanum.  
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Líkamshlutar hestsins 
 
Skrifið rétt heiti inná myndina 
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4. Tengsl við aðalnámskrá grunnskóla  

Í aðalnámskrá grunnskóla setur menntamálaráðherra Íslands fram viðmið um útfærslu á 

ákvæði laga og reglugerða um nám og kennslu í grunnskólum landsins. Þar er að finna 

markmið er viðkoma öllum grunnskólanemendum hér á landi og uppeldis- og 

menntunarhlutverk grunnskólanna. Þar er einnig sett stefna fyrir kennslu og 

kennsluskipan grunnskólanna, ásamt áherslum og vægi kjarnagreina og annarra 

skyldunámsgreina (Aðalnámskrá grunnskóla-Almennur hluti, 2007:10).  

4.1 Tengsl við náttúrufræði og umhverfismennt 

Nemendur munu fræðast ítarlega um íslenska hestinn í sinni vinnu, hvort sem er  bóklegri 

eða verklegri. Íslenski hesturinn bíður uppá margvíslegan lærdóm fyrir nemendur, þ.á.m. 

samspil manns og hest. Fyrir utan hinn fræðilega hluta námsefnisins og kennslunnar þá 

munu nemendur ekki síður læra að umgangast dýr og læra mikilvægi þess að gera það á 

réttan hátt.  

Þegar nemendur vinna að verkefni tengdu íslenska hestinum, þá samræmist það markmiði 

úr aðalnámsskrá grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt en þar segir meðal annars: 

 

Lífverur  

Nemandi á að 

� kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, þar á meðal íslensku húsdýrunum 

� kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem æxlun, félagslífi, umönnun, fari, 

óðalshegðun og leikjum 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:16) 

 

Lífverur 

Nemandi á að 

� átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika, læra um aðaleinkenni 

helstu hópa lífvera, lífsferla og aðlaganir 
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� gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari 

en aðrar til að lifa af og fjölga sér 

 

Vistkerfi 

Nemandi á að  

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

(Aðalnámskrá grunnskóla-Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:21-22) 

 

Lífverur 

� þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og hæfni í 

þróunarfræðilegum skilningi 

� þekkja grunnhugtök þróunarlíffræðinnar, svo sem náttúruval, hæfni, aðlögun og 

arfbundinn breytileika 

� kynnast hugmyndum um uppruna og þróun lífsins 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:27) 

 

Fjölbreytilegt námsumhverfi er hlekkur í keðjunni til að hjálpa nemendum að öðlast 

skilning á námsefninu. Áþreifanlegir hlutir, athuganir af ýmsu tagi og umræður eru taldar 

árangursríkar aðferðir til að efla skilning nemenda. Gott er að nemendur fái að kynnast 

viðfangsefnum með öflun upplýsinga á ýmsan hátt og það er hægt með athugunum, lestri, 

kynningum og umæðum (Aðalnámskrá grunnskóla-Náttúrufræði og umhverfismennt, 

2007:23). Að komast í návígi við hestinn ætti að vera nemendum áhugahvetjandi og mjög 

lærdómsríkt. Nemendur fá tækifæri til að vinna með viðfangsefnið sem í þessu tilviki er 

íslenski hesturinn og komast í beina snertingu við það.  

Nálgun námsefnis á að vera fjölbreytt og nemendur eiga að kynnast margvíslegum 

vinnubrögðum í skólastarfinu. Verkefni um íslenska hestinn býður uppá fjölbreyttni og í 

aðalnámskrá grunnskóla segir meðal annars: 
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„Athuganir og tilraunir af ýmsu tagi hafa þótt og þykja enn sjálfsagður og 

mikilvægur þáttur í náttúrufræðikennslu enda eru náttúruvísindin sem slík að 

verulegu leyti reynsluvísindi“. [.....] 

 

„Framkvæmd, skráning og úrvinnsla upplýsinga felur í sér að nemandi 

geti með auknu sjálfstæði aflað sér upplýsinga um tiltekið efni eftir 

fjölbreyttum leiðum, hvort sem er í gegnum tölvusamskipti, með athugunum í 

kennslustofunni, á vettvangi eða með heimildavinnu, enn fremur að nemandi 

öðlist æfingu í að skrá atburði og athuganir á ákveðinn og skýran hátt, hvort 

sem er með tölum og orðum, línuritum, teikningum og aðstoð líkana, með eða 

án aðstoðar tölvu“. 

 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:8-9) 

4.2 Útikennsla   
 

Rannsóknir hafa sýnt að útivist er börnum mjög holl, þau fá að hreyfa sig, fá frískt loft og 

vera í nánum tengslum við náttúruna. Það er þroskandi og ánægjulegt fyrir einstaklinga 

að upplifa náttúruna á ýmsan hátt og mikilvægt að huga að því. Þéttbýlismyndun hefur 

verið hröð og börn jafnvel að fjarlægast náttúrun,  þar sem upplifun margra er aðallega í 

gegnum bílrúðuna, bækur eða náttúrulífsþætti í sjónvarpinu (Kristín Norðdahl, 2005).  

 

Í aðalnámskrá er sérstaklega komið að þætti útikennslu en þar segir: 

 

„Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju leyti 

út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt bæði 

líkama og sál“. 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:9) 

 

Þetta á sérstaklega vel við í verkefni sem hér um ræðir og er nemendum eins og komið er 

að í aðalnámskrá ekki einungis fróðlegt heldur einnig hollt fyrir líkama og sál.   
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4.3 Tengsl við lífsleikni  

 

Verkefni tengt íslenska hestinum mun á fjölbreyttan hátt stuðla að námi og þroska 

nemenda.  Hluti náttúrufræðinnar er stór en einnig munu nemendur þurfa að umgangast 

lifandi dýr og því umönnun og samskipti nemenda við viðfangsefnið um margt ólíkt 

bókarlærdómi. Hluti af markmiðum grunnskólakennslunnar er lífleikni og í aðalnámskrá 

grunnskóla er útlistað hvað í því felst en þar segir meðal annars um lokamarkmið í 

lífleikni í grunnskóla: 

 

„Lífsleikni er heiti margra námsþátta. Hið fjölþætta eðli þeirra auðveldar 

kennurum að feta mismunandi leiðir að settum markmiðum. Meðal annars eru 

námsþættir sem eiga að auka sjálfsþekkingu nemandans, aðstoða hann við að 

móta sér ábyrgan lífsstíl og lífsgildi, aðstoða hann við náms- og starfsval og 

aðstoða hann við að finna sér fótfestu og tilgang í lífinu og rækta með sér 

færni til að byggja upp og viðhalda innihaldsríkum samskiptum við aðra“. 

 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Lífsleikni, 2007:6) 

 

Að leyfa nemendum að vinna með dýrum er hluti af þeim mörgu námsþáttum sem eflir 

þeirra þroska og færni. Nemendur þurfa að nálgast viðfangsefnið að ýmsu leyti á annan 

hátt en mörg viðfangsefni innan veggja skólans og því mikilvægur hluti í þroskaferli 

einstaklinganna.  

 

Í lokamarkmiðum um samfélag, umhverfi, náttúru og menningu í lífleikni í grunnskólum 

eru markmið sem eiga við þegar íslenski hesturinn og náttúran koma saman. 

 

 

Nemandi 

� öðlist tækifæri til að njóta útiveru í íslenskri náttúru 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Lífsleikni, 2007:8) 
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4.4 Tengsl við samfélagsgreinar 
 

Íslenski hesturinn var fyrr á öldum mikilvægur við vinnu og samgöngur hér á landi og 

nemendur munu fræðast um það. Í því sambandi á eftirfarandi markmið úr aðalnámskrá 

samfélagsgreina vel við.  

 
Nemandi  

� kynnist og kunni skil á því hvernig samspil manns og náttúru hefur þróast og 

hvernig sú þróun kemur t.d. fram í skipulagi samgangna og samfélags og ólíkum 

lífsháttum og lífskjörum fólks 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Samfélagsgreinar, 2007:7) 
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5.  Námskenningar 
 

Þegar hugað er að skipulagi skólastarfsins er byggt á því sem námskenninga segja um 

hvernig nám á sér stað og hér á eftir verður greint frá þeim tveimur kenningum sem eru 

mest í umræðunni á þessari öld.  

  

5.1 Fjölgreindakenning Howard Gardner 
 

Howard Gardner setti fram kenningu um fjölgreindir einstaklinga og þangað er m.a. 

sóttur efniviður í skólastarfinu þegar markmið eru sett (Armstrong, 2001:50).  Í 

aðalnámskrá grunnskóla, almenna hlutanum er fjallað um velferð nemenda og þar segir 

meðal annars: 

 

„Efla þarf vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir 

fái notið sín í námi og starfi og geti gert raunhæfar áætlanir um nám og störf í 

framtíðinni. Leggja ber áherslu á að nemendur átti sig á sterkum og veikum 

hliðum sínum og auki sjálfsþekkingu til að geta betur tekist á við kröfur 

samfélagsins, bæði í áframhaldandi námi, einkalífi og atvinnulífi“. 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Almennur hluti, 2007:23) 

 

 

Fjölgreindakenning Gardners segir að einstaklingar búi yfir margþættri greind og í henni 

eru skilgreindir átta þættir. Þessar gáfur eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2001:14-15) Óhætt er að segja að 

í gegnum vinnu við verkefni tengd íslenska hestinum nái nemendur að njóta sín á 

margvíslegan hátt þar sem mismunandi gáfur geta blómstrað. Sérstaklega má nefna 

líkams- og hreyfigreind, samskiptagreind, rýmisgreind og umhverfisgreind. Í gátlista fyrir 

mat á fjölgreindum nemenda er einn liður sem tengist því að nemendur hafi gaman af 

vettvangsferðum í náttúrunni og heimsóknum í dýragarða (Armstrong, 2001:39). Einnig 



42 
 
 

er talið að náttúruskoðun og umhirða dýra séu góðar leiðir í kennslu þegar litið er til 

umhverfisgreindar (Armstrong, 2001:53).  

 

Með fjölbreytni fá nemendur tækifæri til að kynnast margvíslegum hlutum sem hjálpar 

þeim til að takast á við framtíðina. Það á vel við lokamarkmið lífleikni í grunnskóla um 

sjálfsþekkingu, samskipti, sköpun og lífsstíl:  

 

Nemandi 

� þekki sjálfan sig, eigin styrkleika og veikleika og sé fær um að taka ákvarðanir á 

grunni þeirrar sjálfsþekkingar 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Lífsleikni, 2007:7) 

 

5.2 Þroski hugans og hugsmíðahyggja 

Margar rannsóknir á kennsluháttum og skólaumhverfinu hafa verið gerðar á undanförnum 

árum, þar sem reynt hefur verið að finna út hvernig hægt er að haga hlutum svo árangur 

kennslunnar verði sem mestur. Í ljós hefur  komið að gæði kennslu er oft á tíðum ekki 

nógu góð og því mikilvægt að skoða vel hvernig á því stendur og vinna að betri lausnum 

(Donovan o.fl. 1999; Weiss og Pasley, 2004). Rannsóknir á þroskaferli manneskjunnar 

hafa verið stundaðar um áratugaskeið og nöfn á borð við Jean Piaget og Lev Vygotsky 

eru oft nefnd þegar litið er til kenninga á því sviði enda eru þeir forsvarsmenn 

hugsmíðahyggjunnar.  

Jean Piaget er af mörgum talinn fremstur allra sem sett hafa fram kenningar um 

þroskaferli mannlegra vitsmuna en hann eyddi 30 árum í rannsóknir á barnasálfræði. 

Hann taldi börn ekki hugsa eins og fullorðið fólk, þau væru ekki smækkuð mynd af 

fullorðnum heldur liti þau sínum eigin augum á tilveruna og gerðu sér sínar eigin 

hugmyndir um hana (Charles 1981:1). Hann taldi einnig að barnið tæki virkan þátt í 

þroska sínum og sæktist eftir örvun og reynslu. Með því skapaði barnið umhverfi sitt og 

smíðaði þekkingu sína sjálft.  
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Samkvæmt Piaget þarf að taka tillit til þess á hvaða stigi þroski barna er þegar kemur að 

kennslu og uppeldi. Í anda Piaget hafa kennarar reynt að laga kennslu og námsumhverfi 

að þroskastigi nemenda og hefur verið talið mikilvægt að forðast að láta nemendur fást 

við verkefni sem þau hafa ekki þroska til að ráða við. Námskrár taka líka viðmið af 

þroskastigum Piagets, til dæmis þegar ákvarðað er hvað börn geta lært á hvaða 

aldurskeiði fyrir sig. Þannig er sem dæmi ekki farið að kenna algebru í grunnskólum fyrr 

en á unglingastigi þar sem að: „Á unglingastigi hafa margir nemendur náð góðu valdi á 

óhlutbundinni hugsun” (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:33) en óhlutbundin 

hugsun er samkvæmt Piaget á stigi formlegra aðgerða (Shaffer, 1999:251-252). Einnig er 

lögð áhersla á að kennsla sé fjölbreytt svo að hún höfði til sem flestra og ýti undir áhuga 

barnanna á þekkingarleit en slík nálgun er alveg í anda fjölgreindakenningarinnar. Þar 

sem börn eru samkvæmt Piaget virk í eigin þroska og smíða sér þekkingu sjálf, á kennari 

fyrst og fremst að ýta undir náttúrulega forvitni barnsins og leyfa því að uppgötva hvernig 

heimurinn virkar frekar en að miðla þekkingu stöðugt til þeirra (Shaffer, 1999:252).  

 

Hugsmíðahyggja telur að nám feli í sér að endurskoða og endursmíða hugmyndir hjá 

einstaklingnum til að jafnvægi náist á hlutina og þeir gangi upp. Fyrirbæri tengjast saman 

í net hugmynda og hugtaka í vitsmunabúi einstaklinga sem þeir koma sér upp smátt og 

smátt og þegar að skólagöngu kemur hafa einstaklingar þegar búið til traust net 

hugmynda og hugtaka. Þegar nemandi lærir eitthvað nýtt passar það stundum ekki inní 

það hugtakanet sem einstaklingurinn hefur þegar smíðað í vitsmunabúi sínu og notar til 

að skilja heiminn/fyrirbæri. Það kallast ranghugmyndir en misjafnt er hversu auðvelt er 

vinna á þeim og endursmíða (Meyvant Þórólfsson, 2003).  Til að takast á við 

forhugmyndir og endursmíð talaði Jean Piaget um samlögun og/eða aðhæfingu. Þegar 

börn reyna að túlka nýja upplýsingar með því að sækja í þekkingu sem þegar er til staðar 

er talað um samlögun. Barn sem til að mynda sér hest í fyrsta sinn leitar í fyrri þekkingu 

hjá sér yfir dýr með fjórar fætur sem í því tilviki gæti verið hundur og því allt sem er með 

fjórar fætur er hundur í þeirra huga. En síðar fer barnið að breyta því skema sem fyrir er 

þar sem „hundurinn“ sem er hestur í raun er með öðruvísi fætur og gefur frá sér öðruvísi 

hljóð en sú þekking sem er til staðar af hundi. Barnið verður að finna nýja lausn á 

vandamálinu og leitast við að fá vitneskju um nýja fyrirbærið en með því á sér stað 
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aðhæfing og barnið bætir við skemað að það sem er með fjórar fætur eru hundar og líka 

hestar (Shaffer, 1999:232-233). 

 

Kennarar þurfa að finna leiðir sem hjálpa nemendum til að samhæfa hugmyndir sínar og 

kennsluefnisins. Þannig er tekist á við að endursmíða hugmyndir sem þarf að laga til en 

stundum  hafa nemendur ekki náð að meðtaka efni og fella að sínum forhugmyndum 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Þegar litið er til þessa atriða eiga kenningar Piagets vel við 

kennslu á fögum eins og  náttúruvísindum og raunvísindum. Þetta er í samræmi við 

aðalnámskrá grunnskóla en þar segir meðal annars:  

 

„Barnið er m.ö.o. ekki óvirkur þekkingarþegi, heldur virkur þekkingarsmiður 

í sífelldri glímu við að túlka upplifanir sínar og koma þannig reiðu á eigin 

þekkingarheim. Ef gengið er út frá þessari sýn á nemandann er hlutverk 

náttúrufræðikennarans einkum fólgið í því að hjálpa nemandanum að byggja 

upp og þróa þennan þekkingarheim, þ.e. hugtök sín og hugmyndir um lífið og 

efnisheiminn“. 

(Aðalnámskrá grunnskóla- Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:7).  

 

Nú til dags er lögð mikil áhersla á að nemendur læri sjálfstæð vinnubrögð með leiðsögn 

kennara.  Námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju þarf að vera námshvetjandi og opið 

þannig að ýtt sé undir vilja nemenda til að læra en kennsluaðferð í þeim anda og kallast 

5E verður gerð nánari skil hér síðar. Miklar breytingar hafa orðið á skólaumhverfinu á 

undanförnum áratugum og ríkjandi viðhorf í skólum nú til dags að námsumhverfið sé 

hvetjandi og komi til móts við einstaklinga (Gerður G. Óskarsdóttir, 2002). Óhætt er að 

segja að þau verkefni sem stungið er upp á í tengslum við heimsókn á hestaleigur falli vel 

undir að vera opið og áhugahvetjandi fyrir nemendur og bjóði uppá nýja nálgun á 

viðfangsefninu. Það hefur sýnt sig að hesturinn framkallar ánægjuleg og áhugahvetjandi 

viðbrögð hjá nemendur en að bænum Kúludalsá í Hvalfjarðarsveit er í boði námskeið til  

að efla útikennslu í greinum sem tengjast náttúru og umhverfi og spilar hesturinn þar stórt 

hlutverk. Reynsla umsjónarmanns þess hefur sýnt að í návist hestanna fari fram sérstakt 
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nám, áhugahvetjandi og ánægjulegt eins og áður segir og jafnframt ný nálgun til að vekja 

og virkja áhuga nemenda  á umhverfinu (slóð 8).  

 

Hugsmíðahyggjan hefur í gegnum árin átt marga fylgjendur meðal menntunarfræðinga og 

þá sérstaklega hafa náttúrufræðingar sótt mikið í hennar efnivið. Kennsluaðferðir (sjá 5E 

síðar) til að aðstoða nemendur að meðtaka margbreytileika náttúruvísindann hafa verið 

mótaðar á undanförnum árum og sækja innblástur í kenninguna. En kenningin hefur 

einnig verið gagnrýnd og þá meðal annars fyrir það að uppbygging þekkingar hjá 

einstaklingum sé gerð of flókinn. Af þeim allra hörðustu hugsmíðasinnum er því haldið 

fram að sanna þekkingu sé ekki að finna en þetta eru ekki allir sáttir við og telja að 

einstaklingar vilji öðlast skilning á umhverfi sínu og trúa því að sumt sé rétt og annað 

rangt. Það sem til dæmis kennslubækur hafa fram að færa leggja einstaklingar trúnað í og 

vita að þar sé sönn þekking. Einstaklingar hafa oft á tíðum alist upp við að geta greint á 

milli þess sem er satt og rétt en hugsmíðikenning gerir ekki ráð fyrir að þekking geti 

byggst upp á svo einfaldan hátt og því eru ekki allir sammála (Meyvant Þórólfsson, 

2003).  

 

5.3 Virkja, kanna, útskýra, bæta og meta 
 

Félagslegt og menningarlegt samhengi skipar stóran sess í þroska einstaklinga. Í huga 

barns verður til safn af hugtökum og hugtakatengsl í gegnum reynslu þess úr umhverfinu 

sem kallast forhugmyndir hér á landi. Mikilvægt er að forhugmyndir barna séu í samræmi 

við námsefnið sem verið er að kenna svo einstaklingar lendi ekki í vandamálum. Það er 

því miður er algengt að forhugmyndir nemenda séu á skjön við það sem kennt er og því 

mikilvægt að sinna þessum þætti vel (Hafþór Guðjónsson, 1991). 

 

Ranghugmyndir  í náttúruvísindum hafa iðulega verið miklar í gegnum tíðina. Fólk 

dregur ályktanir út frá umhverfi sínu, sögu og sögusögnum sem oft á tíðum eru rangar og 

ganga þvert á sannaðar staðreyndir í náttúruvísindum.  Það er mikilvægt að afhjúpa 

ranghugmyndir nemenda í náttúrufræðum, því þær geta leitt til rangra ályktanna og 
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misskilning á viðfangsefninu. Nær öll umfjöllun eða kennsla í náttúruvísindum er af hinu 

góða og ætti að leiða til dýpri skilnings á efninu. En það þarf ekki að þýða að 

ranghugmyndir hverfi, þar sem oft á tíðum er erfitt að afhjúpa þær og geta verið mjög 

lífseigar. Þær geta einnig komið í veg fyrir dýpri skilning og sýn á umhverfinu (slóð 9; 

Meyvant Þórólfsson, 2003).   

 

Þegar kennarar ganga hreint til verks að takast á við ranghugmyndir nemenda og þeim 

gefið tækifæri og aðferðir til að yfirvinna þær sjálfir, fær stór hluti nemenda nýja sýn og 

skilning á viðfangsefninu. Þar sem ranghugmyndir eru oft á tíðum erfiðar viðfangs hefur 

sýnt sig að hefðbundin kennsla dugar ekki ein og sér og notast verður við annars konar 

aðferðir. Ein aðferð sem reynst hefur vel við að afhjúpa ranghugmyndir í náttúruvísindum 

er söguaðferð ( power of story ) en þá eru hugtök sett í víðara samhengi og í umhverfi 

sem á við þeirra veruleika (slóð 10).  

 

Árið 1989 var skilgreind ákveðin kennsluaðferð sem á að aðstoða nemendur að ná góðum  

hugtakaskilningi í náttúruvísindum og koma í veg fyrir og leiðrétta 

ranghugmyndir/túlkanir í þessari fræðigrein. Aðferðin er notuð víða og mæla bandarísk 

menntayfirvöldin sérstaklega með henna. Hér á eftir er útlistun á þeim atriðum sem þar er 

að finna en aðferðin kallast 5E, þar sem heitið vísar í efnivið aðferðarinnar sem er 

engage, explore, explain, elaborate og evaluate. Margir mæla með að sameina 

söguaðferðina og þessa 5E aðferð (slóð 11).  

 

1. Virkja (engage) 

Í byrjun er mikilvægt að fá nemendur til að tileinka sér námsefnið og fá fram 

áhuga á viðfangsefninu. Þetta er gert með því að spyrja spurninga, vera með 

sýnikennslu eða fara í  vettvangsferðir. Á þessu stigi er ekki verið að koma með 

svör heldur frekar verið að vekja upp áhuga þannig að nemendur tileinki sér 

umfjöllunarefnið.  
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2. Kanna (explore) 

Á þessu stigi fara nemendur í að kynna sér viðfangsefnið með því að gera t.d. 

tilraunir, umræður eða fara yfir ferlið á verkefninu. Kennara geta á þessu stigi 

komið fram með leiðbeinandi spurningar en ekki koma fram með svör, þar sem 

mikilvægt er að nemendur fái  tækifæri til grandskoða viðfangsefnið sjálfir. 

 

3. Útskýra (explain) 

Á fyrri stigum er áhersla á að kanna viðfangsefnið og upplifa það á eigin skinni en 

á þessu stigi þarf leiðbeinandinn að leggja fram efni.  Það á að leggja fram skýr 

svör, skilgreiningar og merkingu á viðfangsefninu. Þetta miðar allt að því að 

nemendur  fari að skilja viðfangsefnið og rétta skilgreiningu á því. Fram á að 

koma með ótengt efni á þessu stig en leiðrétta og leiðbeina.   

 

4. Bæta (elaborate) 

Þegar skilgreining er orðin skýr er hægt að dýpka skilning og víkka út 

viðfangsefnið.  Núna ættu nemendur að fara að geta leitað nýrra svara á tengdum 

viðfangsefnum. Leiðbeinandinn þarf að vera opin eyrun og hlusta eftir réttum 

skilgreiningum og málfari og spyrja leiðandi spurninga.  

 

5. Meta (evaluate) 

Lokastigð fellst í að meta hvernig nemendum hefur tekist að tileinka sér 

viðfangsefnið og sýna fram á rétta notkun hugtaka. Mögulegt að sýna fram á það 

með t.d. prófum, viðtölum, kynningum og fleira. Nemendur  ættu líka að geta 

farið í gegnum sjálfsmat á hugtakanotkun. Kennarar eiga að forðast að spyrja 

beint um hugtakið heldur frekar meta hvort nemendur geti notað rétt hugtök í raun 

og veru.  

 

(slóð 12). 
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